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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ακαδημίας 22 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 71 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής EL303 

Κωδικοί ΝUTS περιοχών εκτέλεσης της 
σύμβασης 
 

EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών 

EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών 

EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών 

EL307 Πειραιάς, Νήσοι 

EL522 Θεσσαλονίκη 

 

Τηλέφωνο 210 37 29 506 /210 37 29 772 

Φαξ 210 37 29 791 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
mpintza@efka.gov.gr 
 tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπίντζα Νίκη  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.efka.gov.gr 

Κωδικός CPV  
50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
εξοπλισμού πυρόσβεσης». 

Προυπολογισμός Κ.Α.Ε.  0889 «Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού» 

Συστημικός Αριθμός 82006 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της Σύμβασης είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης - «ΕΦΚΑ», είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε με το Ν.4387/16 (Α’ 85) και 
Ν.4670/20 (Α 43) όπως ισχύουν. 
 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση  

mailto:mpintza@efka.gov.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του e-
Ε.Φ.Κ.Α. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση με Κ.Α.Ε.: 00.10.0889 «Συντήρηση 
& επισκευή λοιπού εξοπλισμού » του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 και 2022 του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ν. 3918/11, αρ. 18, 4238/14, αρ. 21, 4310/14 αρ. 55 και τους Πίνακες της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των 
συστημάτων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας μόνο σε κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές 
Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ 
ανανέωσης της σύμβασης, για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού 
πυρόσβεσης » 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
 

ΤΜΗΜΑ
ΤΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ   

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΟΜΑΔΑ 
1Η ΑΤΤΙΚΗ        38.169,68€  17.176,36 €  55.346,04 €      68.629,09 €  

         
68.629,09 € 

ΟΜΑΔΑ 
2Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     295,68 €  133,06 €          428,74 €       531,64 €       531,64 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.465,36€     17.309,42 €   55.774,78 €  69.160,73 €  69.160,73 € 

 
 
Αναλυτικά το σύνολο των υπό συντήρηση  και τεχνική υποστήριξη συστημάτων μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας,  σε κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και τα κτίρια που 
συστεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με Υπηρεσίες άλλων φορέων (ΕΟΠΥΥ, OΠEKA κλπ) και στα 
οποία την ευθύνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα έχει ο e-ΕΦΚΑ με την αναλογική 
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συμμετοχή των συστεγαζόμενων φορέων στη δαπάνη παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσης διακήρυξης. 
  

Οι Οικονομικοί Φορείς: 

 συμμετέχουν για το σύνολο των Κτιρίων που περιλαμβάνονται σε κάθε Ομάδα (1η, 2η). 
Συμμετοχές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των Κτιρίων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 μπορούν να συμμετάσχουν για μία Ομάδα ή και για τις δύο.  
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των # 55.774,78 #€ πλέον του νομίμου ΦΠΑ 
ήτοι #69.160,73 €# συμπ/νου ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία 
υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, με δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ παράτασης   της 
διάρκειας της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος και εκτιμώμενη αξία #55.774,78 #€ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι #69.160,73 €# συμπ/νου ΦΠΑ 24%. 

 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 
  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ήτοι ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό). 
 
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- Τις διατάξεις του Ν.4670/20 (Α’ 43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 

μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις». 
- του Ν.4387/16 (Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-

συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις», 

- του Ν.4445/16 (Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική 
αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις», 

- Της υπ.αριθμ. 35875/Δ1/12144 (ΦΕΚ 581/19-08-19 τ. Υ.Ο.Δ.Δ) απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Διορισμός Διοικητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και τροποποίηση της Δ9/56379/14950/28-12-2016 απόφασης του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Διορισμός 
Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).» (ΥΟΔΔ729), όπως ισχύει. 

- της υπ’αρ. Δ1/37279/12490/23-8-19 (ΦΕΚ 656/2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Διορισμού του Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και τροποποίηση της Δ9/56379/14950/28-12-2016 απόφασης 
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός 
Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»(ΦΕΚ 729 Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως ισχύει. 

-      
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- Της υπ΄ αρ. 50329/04.03.20 (ΦΕΚ 697 Β΄) Απόφασης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων Διοικητή του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) σε υποδιοικητές , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αρ. 58349/11.03.20 (ΦΕΚ Β΄933) και με την υπ΄αρ. 
346305/29.12.20(ΦΕΚ 5767 Β‘) απόφαση». 

-  του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4337/15 και το Ν. 4412/16. 

- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

- της παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.4412/16. 

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν από τον ν.4057/12 και από 
το αρ.23 του ν.4210/12”, 

- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει  
- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
-     τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές 

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.», 
-      τις διατάξεις του αρθ. 21 του N. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α’/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.», 
-     τις διατάξεις της παραγρ. 6 Α-Β του άρθρου 55 του Ν. 4310/8-12-14, σύμφωνα με τις οποίες  

«Από 1.1.2015 στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ μεταφέρονται και εγγράφονται με 
ισόποση εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές 
λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που 
συστεγάζονται σε μισθωμένα ή μη ακίνητα, κατά το μέρος που αναλογούν στους 
συστεγαζόμενους φορείς πλην του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του παρόντος 
άρθρου. Β. Ως κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες 
μισθωμάτων, λογαριασμών φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών, 
συντήρησης κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συστεγαζόμενοι φορείς συμμετέχουν 
στις δαπάνες αναλογικά, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος 
έχει καταρτιστεί, επικαιροποιούμενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικής και 
Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ», 
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- της με αρ. υπ’ αρ.57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. υπ’ αρ.56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

- της υπ’αρ.πρωτ.Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 (ΦΕΚ 1720/Β/17) Απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)».  

- Των με αρ. πρωτ. 535734/2-5-19 (ΑΔΑ:ΨΛΤ9465ΧΠΙ-9ΛΘ) , 616611/20-02-19 
(ΑΔΑ:Ω9ΠΣ465ΧΠΙ-Ε0Η), 640041/24-5-19 (ΑΔΑ:ΨΨΩΛ465ΧΠΙ-2Θ5), 717482/11-6-19 (ΑΔΑ: 
ΨΟΑ465ΧΠΙ-ΕΤΩ) αποφάσεων Διοικητή ΕΦΚΑ περί συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ΕΦΚΑ.   

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

- της υπ’ αρ. πρωτ. 596/Συν.31/04-09-19 (ΑΔΑ: ΨΟ7Γ465ΧΠΙ-ΛΩΨ, ΑΔΑΜ:19REQ005972374) 
απόφασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού #578.061,98# € πλέον 
ΦΠΑ για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού  

- Της υπ’ αρ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/52606/1614/19-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΝ465ΜΤΛΚ-415) απόφασης 
Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων  ποσού #358.398,43€# συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος 2020 και ποσού #358.398,43€# 
συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος  2021. 

- της υπ’ αρ. Μ379/17-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΚ2Ζ465ΧΠΙ-6ΣΝ ΑΔΑΜ: 19REQ005972772) Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού #716.796,86 €# συπμ/νου ΦΠΑ. 

- Τη με αρ. πρωτ. 418/37/5-11-20 (ΑΔΑ: ΩΛΘΒ46ΜΑΠΣ-ΡΙΛ ΑΔΑΜ:20REQ007630847), απόφαση 
του ΔΣ του Φορέα με την οποία τροποποιήθηκε η με  αριθ. πρωτ. 596/Συν.31/04-09-19 (ΑΔΑ: 
ΨΟ7Γ465ΧΠΙ-ΛΩΨ, ΑΔΑΜ:19REQ005972374) απόφαση του ΔΣ του Φορέα ως προς την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, τη διαδικασία διενέργειας  και τις ομάδες κτιρίων». 

- Της υπ’ αρ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/48445/1294/23-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΦ546ΜΤΛΚ-8Η2) απόφασης 
Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων  ποσού #69.160,73€# συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος 2021 και ποσού #69.160,73€# 
συμπ/νου ΦΠΑ για το έτος  2022. 

- της υπ’ αρ. Μ798/2020 (ΑΔΑ:  ΨΡ6346ΜΑΠΣ-11Ψ ΑΔΑΜ: 20REQ007883201) Απόφασης 
Ανάληψης  Υποχρέωσης συνολικού ποσού #138.321,46 €# συμπ/νου ΦΠΑ 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:30. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 28/01/2021 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 09:00 π.μ. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό 82006. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.efka.gov.gr Αρχική Σελίδα ► Επικαιρότητα ►(Διαγωνισμοί) στις 
07/01/2021 

 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Προκήρυξη Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC007983303) 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  [ΤΕΥΔ] 

  η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως 15/01/2021 και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
Σημειώνουμε ότι οι παρεχόμενες διευκρινήσεις θα αναρτώνται  ταυτόχρονα και στο διαδικτυακό τόπο 
της αναθέτουσας αρχής : www.efka.gov.gr 
 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν.1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
                                                           

1 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη  

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένου έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο 

της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με. την συνθήκη 

της Χάγης της 5-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων 
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Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Ωστόσο σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της 
σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.   
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι: 
   
 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1Η ΑΤΤΙΚΗ  

        55.346,04 €€  1.106,92€  

 (χίλια  εκατόν έξι 
ευρώ  και ενήντα 

δυο λεπτά). 

ΟΜΑΔΑ 2Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
        428,74 € 8,57 €  (οχτώ ευρώ 

και πένητα επτά 
λεπτά)  

 ΣΥΝΟΛΟ 55.774,78 €   
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Επισημαίνεται,  ότι  δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής (λόγω χαμηλού 
προϋπολογισμού)  σε περίπτωση που οικονομικός  φορέας καταθέσει προσφορά μόνο για το  2ο  
ΤΜΗΜΑ .  Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς και για τα δύο τμήματα απαιτείται εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής συνολικού ποσού  #1.115,49#  ευρώ (1.106,92 + 8,57 = 1.115,49 )   
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 29/08/2021 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/20162.  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 

     2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
                                                           
2
 Πρβ.άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ.4 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α΄171) και την παρ.5 

του αρθ.43 του ν.4605/19 (Α΄52). 
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ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ΄ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Δε θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί οι υποχρεώσεις των περ. (α) και (β) εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 του Ν.4412/16, ή 
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού διακανονισμού. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3.  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20163,  

                                                           

3 Πρβλ άρθρο 18 παρ.2 ν.4412/2016: «Κατά την εκτέλεση  των δημοσίων συμβάσεων , οι οικονομικοί φορείς τηρούν   υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίους 

απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους».Πρβλ ακόμα και άρθρο 18 παρ.4 Ν.4412/16. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
με την επιφύλαξη της παρ.3β του αρ.44 του ν.3959/11. 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,   
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν.3310/2005, όπως ισχύει (ΔΕΝ εφαρμόζεται στη παρούσα λόγω προϋπολογισμού). 
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι  εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για 
την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ελάχιστα επίπεδα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κύκλου εργασιών. 
 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται:  
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης και απαιτείται να προσκομισθούν με την 
κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. 

 
2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται  
 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς4. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-16), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 & 23/2018  της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και 

                                                           
4
 Πρβλ.αρ.78 παρ.1 του ν.4412/16. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους 

προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr)  
 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτού, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το  Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σημειώνεται ότι στο μέρος του IV του ΤΕΥΔ συμπληρώνεται μόνο η ενότητα IV α.Γενική ένδειξη για 
όλα τα κριτήρια επιλογής. 

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και -2.2.8). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής.  
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/16. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών5. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά6: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας ήτοι: 
i) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της, 
ii) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής 
της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή της, 

                                                           
5
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
6 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων συμβάσεων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ.2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κοκ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες (βλ.και σημείο 3.2). 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  Γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

τα οποία  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

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

περίπτωσης  α’ της παρ.2 του αρ.1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ( του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο 
προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & 
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
 
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα 
οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/16, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
 
iii) πιστοποιητικό/α αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής –έκδοσης έως τριών (3) μηνών 
πριν την υποβολή του - ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.7 
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

                                                           

7 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρηση», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
τα έγγραφα ή το πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1  και 2.2.3.2 περ.α΄και β΄καθώς και στην περίπτωση β΄της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ.α΄και β΄καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν.4412/16. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
 
ε) Για την παράγραφο 2.2.3.5 (Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα λόγω προϋπολογισμού) 

 στ) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα – ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση , από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
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αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους,8 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
(Δεν απαιτείται)  
 
Β.4  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 απαιτείται να 

προσκομισθούν με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
   

Β.5 Δεν απαιτείται για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας της παραγράφου 2.2.7.  
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)- προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 9.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

                                                           
8
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
9
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους10 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή 
ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής ανά Τμήμα-Ομάδα  (χαμηλότερη τιμή ήτοι ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό). 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δώσουν προσφορά (ποσοστό έκπτωσης – ‘‘Π.Ε.’’ ) επί της αμοιβής του 
τμήματος της προσφοράς τους.  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών                                                                  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παράρτημα Ι  της 
Διακήρυξης για όλες τις  περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα. 
 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

                                                           

10 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος 
εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο 
κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς 
στο εν λόγω πεδίο στο ΕΕΣΣ η ένδειξη «ΝΑΙ» 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.  56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 
Υπουργικής Απόφασης. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.   
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  
Καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι προσφέροντες υποχρεούνται να επισυνάπτουν 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf με την τεχνική και 
οικονομική τους προσφορά. (Παράρτημα Ι). 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
παράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 
μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
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προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

2.4.3 . Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ)  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Επισυνάπτεται υπόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής στο Παράρτημα II της παρούσης. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα I της Διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα . 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3.1. της παρούσας. 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων μέσων 
ενεργητικής πυροπραστασίας  δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορά για 1 ή και για τα 2 
τμήματα/ομάδες κτιρίων.  
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Α. Τιμές 
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς: 
 

 ΟΜΑΔΑ 1Η  : #  55.346,04#€ πλέον ΦΠΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 ΟΜΑΔΑ 2Η : # 428,74# € πλέον ΦΠΑ 

 
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως 
άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν:  
την προσφερόμενη τιμή για τις υπηρεσίες συντήρησης που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν.  
 

π.χ. Έστω ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα/ΟΜΑΔΑ  1  θα 
κληθεί να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος μια γραμμή και 
συγκεκριμένα: 
στη γραμμή 1: ΟΜΑΔΑ  1 : ΑΤΤΙΚΗ  52.578,74 ποσό που αντιστοιχεί σε προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών π.χ 5% [55.346,04  
(προϋπολογισθείσα δαπάνη Τμήματος /Ομάδας 1 ) – (55.346,04  *0,05 (προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης)) = 52.578,74 ] 

 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ανωτέρω. 
Προσφερόμενη τιμή συντήρησης: 
Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος θα αφορά την συντήρηση και 
τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης και στην τιμή θα 
περιλαμβάνονται: 

 η αμοιβή του συνεργείου συντήρησης, 

 το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της 

συντήρησης, 

 τα λάδια, τα φίλτρα (λαδιού & πετρελαίου) και οτιδήποτε μικροεξάρτημα απαιτηθεί  για 

την συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης. 

Παρατήρηση: Αν οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν συμπεριλαμβάνονται στον 
πίνακα ανταλλακτικών και εργασιών του παραρτήματος προϋπολογισμού του τρέχοντος έργου, το 
κόστος τους θα είναι αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού λαμβανομένης 
υπόψη της έκπτωσης. Αν οι εργασίες και τα ανταλλακτικά δεν συμπεριλαμβάνονται ο ανάδοχος θα 
καταθέσει ξεχωριστή προσφορά. 
Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα διεθνή  πρότυπα. 
* Στα ανταλλακτικά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα  αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα 
ρητά αναφέρονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις (λάδια, φίλτρα κ.λ.π,), τα οποία οφείλει ο 
ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
άρθρο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης.  
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 
μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της 
παρούσας Διακήρυξης, ήτοι 29/07/2021. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται με σχετική δήλωση του προσφέροντα μέσα στον 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
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αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών δηλαδή την 28/01/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  
 
Ειδικότερα : 
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου11.  
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων  τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.   
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
                                                           

11 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4412/2016 «Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους» 
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έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις  της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 
από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές (αρ.90 ν.4412/16).  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρ.5.3.1 του 
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παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας., τηρουμένων των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως  2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, 
με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη 
ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του ν.4412/16 και σε 
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/16. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντας του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 

3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 127 Ν. 4412/16) 

 
3.4.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή 
της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3.4.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεωτικά στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης  μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της να είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον να περιλαμβάνει τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
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υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, και συντρέχουν στο πρόσωπο του τελευταίου οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής: μετά το πέρας της κύριας  
συντήρησης θα πληρωθεί το 70% του συνολικού ποσού και με το πέρας του έτους και την 
ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων θα πληρωθεί το υπόλοιπο 30% μετά από την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να υποβάλει τα τιμολόγια, αφού προηγουμένως η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής έχει πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και έχει 
διαπιστώσει την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
& τους όρους της σύμβασης ή τις εργασίες επισκευών σύμφωνα με τα όσα έχει εγκρίνει η 
υπηρεσία.  
Κάθε τμηματική παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η 
οποία θα οριστεί από την Δ/νση της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το κτίριο.  
Οι τμηματικές παραλαβές του συμβατικού αντικειμένου αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή 
των αντίστοιχων δόσεων.  
Όλα τα τιμολόγια θα κατατίθενται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, Ιπποκράτους 19 
στην Αθήνα, 4ος όροφος, θα πρωτοκολλούνται και θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Συντήρησης. Εκεί 
θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα πρακτικά παραλαβής, τα δελτία ελέγχου. 

Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, θα τα διαβιβάσει στην Οικονομική Δ/νση 
του e-ΕΦΚΑ και οι πληρωμές θα γίνονται από την αρμόδια Οικονομική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. 

Η πληρωμή των τιμολογίων των εργασιών αποκατάστασης βλαβών θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου μετά 
την παραλαβή των αντίστοιχων εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και 
την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού. Οι σχετικές κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4  ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3 ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αρ.1191, 
ΦΕΚ 969Β/22-3-17).  
Οι υπερ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η  προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, στους οποίους δε 
συμπεριλαμβάνονται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, διότι δεν συνιστούν 
απρόβλεπτα περιστατικά στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εάν δεν εκπληρώσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
5.2.2.  Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος συντηρητής αμελήσει την τήρηση των 
όρων της σύμβασης ή εκτελεί πλημμελώς αυτούς, θα κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει ο Ν.4412/2016 και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του e-ΕΦΚΑ.  
Η διαπίστωση για την μη τήρηση των όρων της σύμβασης θα τεκμαίνεται, είτε άμεσα από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, είτε μετά από εισήγηση της Δ/νσης που διαχειρίζεται το κτίριο προς 
την Τεχνική Δ/νση, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής.  
Πριν από την έκπτωση του αναδόχου γίνεται σχετική έγγραφη προειδοποίηση από την Υπηρεσία. 
Εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί και εξακολουθεί να αμελεί την εφαρμογή της σύμβασης, τότε 
τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία της έκπτωσής του.     
 Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται, για κάθε παράβαση οποιουδήποτε 
όρου της σύμβασης, διακοπής ή καθυστέρησης του συμβατικού  αντικειμένου με υπαιτιότητά του, 
σε καταβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τα όσα ορίζει  το άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 

Η απόφαση για τον καταλογισμό της ποινικής ρήτρας γίνεται με την ίδια διαδικασία που 
ακολουθείται και στην περίπτωση της έκπτωσης.  

         Κάθε δαπάνη, που κατά τα ανωτέρω θα προκύπτει για αντισυμβατική ή αντίθετη προς τους όρους 
της τους όρους της σύμβασης συμπεριφοράς του αναδόχου συντηρητή, θα καταλογίζεται σε 
βάρος του και θα καταπίπτει από την αμοιβή του.  

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων του άρθρου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), καθώς και 
κατ΄εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παρ.11 του αρ.221 του 
Ν.4412/16, οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
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θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,  κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης συνολικά και η διοίκηση αυτής θα γίνεται 
από την Διεύθυνση Στέγασης (Ιπποκράτους 19)  η οποία και θα εισηγείται στο ΔΣ του e-ΕΦΚΑ για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα  (1) έτος  από την ημερομηνία υπογραφής της,  με 
δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών για (1) ένα επιπλέον έτος με τους 
ίδιους όρους. 
 
6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά από Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών η οποία θα ορισθεί από τη Διεύθυνση της 
Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το κτίριο σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας. 
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 
των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κάτωθι παραγράφους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 
και σε τμηματικές παραλαβές. 
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
6.3.4 Για την εφαρμογή της παραγράφου προηγούμενης  ορίζονται τα ακόλουθα :  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/16.  
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3 θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
6.4 Αναπροσαρμογή τιμής 

Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών δεν 
αναπροσαρμόζεται. 
 
6.5 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.2.2.3.1. της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων. 

6.5.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ. 

6.5.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) 

 

 

6.6 Λοιποί όροι  

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της.  
  
 Σε περίπτωση που μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ από κάποιο κτίριο ή ανασταλεί η 
λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π. η δαπάνη συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης δεν θα 
καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου στον ανάδοχο αφού δεν θα ολοκληρωθεί η συντήρηση, αλλά θα 
πληρωθεί αναλογικά το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως 
την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της. Εφόσον η υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο 
ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο (που δεν στεγάζει μέχρι τότε άλλη υπηρεσία του ΕΦΚΑ), ο ΕΦΚΑ 
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δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο, και αυτός είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί, να 
συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες στο νέο κτίριο με αμοιβή που είναι ανάλογη του εμβαδού του 
νέου κτιρίου, με τιμή/m² την ίδια που ήταν και στο προηγούμενο κτίριο.  
 
Εάν κατά το χρόνο που έχει ανατεθεί η συντήρηση εγκατασταθεί σε κτίριο επιπλέον σύστημα 
ενεργητικής πυροπροστασίας, την οποία εγκατάσταση θα έχει κάνει ο ανάδοχος συντηρητής, 
υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης σε αυτό δίχως 
περαιτέρω αμοιβή. 

Επίσης, εφόσον κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο που ήδη στεγάζει Υπηρεσία του 
ΕΦΚΑ, ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π. τότε το κονδύλι που εξοικονομείται 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συντήρηση των μέσων πυρασφάλειας σε κτίριο που εκ παραδρομής 
δεν έχει περιληφθεί στους πίνακες ή σε κτίριο στο οποίο στεγάζεται κάποια νεοσύστατη 
υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης σε 
κάποιο κτίριο, δεν θα γίνει παραλαβή εργασίας και συνεπώς δεν θα καταβληθεί η αμοιβή για το 
συγκεκριμένο κτίριο. Αν πάλι πραγματοποιηθεί συντήρηση σε τμήμα των εγκαταστάσεων του 
κτιρίου, τότε η παραλαβή εργασιών και συνεπώς η καταβολή αμοιβής θα αφορά μόνο το 
ποσοστιαίο τμήμα των εγκαταστάσεων του κτιρίου στο οποίο έγιναν εργασίες συντήρησης. Αν το 
ποσοστό αυτό δεν είναι σαφές, θα ζητείται η συνδρομή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το 
καθορισμό του ποσοστού. 

 

         
           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ 
 

                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  
 

  A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   

Οι Γενικοί όροι και οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν αφορούν στην ανάδειξη συντηρητών οι οποίοι θα 

αναλάβουν την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 

σε κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και την ευθύνη για την 

συντήρηση των εγκαταστάσεων έχει ο e-ΕΦΚΑ με την αναλογική συμμετοχή των άλλων φορέων που 

συστεγάζονται στο κόστος. 

Τα κτίρια παρουσιάζονται αναλυτικά στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου όπως είναι κατανεμημένα σε δύο 

ομάδες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών, και με κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». 

Προσφορές θα υποβληθούν για κάθε μία ομάδα κτηρίων ξεχωριστά, όπως έχουν χωριστεί στο κεφάλαιο Γ 

(Προϋπολογισμός). 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει για μία Ομάδα ή και για τις δύο. 

Το ποσοστό έκπτωσης της κάθε προσφοράς θα είναι ενιαίο για κάθε Ομάδα Προϋπολογισμού, δηλαδή θα 

αφορά τον προϋπολογισμό «συντήρησης», τον προϋπολογισμό «επισκευών και λοιπών υπηρεσιών» καθώς και 

τον πίνακα ανταλλακτικών.   

Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στον φάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα καταθέσει, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η παρεχόμενη εγγυητική πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία του διαγωνισμού, για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει 

να καταθέσει (προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των Όρων της 

Σύμβασης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα κλπ. 

Μετά το πέρας των συμβατικών εργασιών, την υπογραφή του τελευταίου πρακτικού παραλαβής, και την 

εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Β) ενώσεις εταιριών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

Γ) συνεταιρισμοί. 
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Δ) κοινοπραξίες εταιριών. 

  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: 

1. Να είναι αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης μέσων πυρασφάλειας και 

πυροπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, με εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων 

πίεσης, με αρμόδιο άτομο κάτοχο αντίστοιχου πιστοποιητικού, και θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από 

τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Τα προαναφερθέντα θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). 

2. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος της αναγνωρισμένης εταιρίας, ως αρμόδιο άτομο, θα έχει την απαραίτητη 

εκπαίδευση, πιστοποίηση, πείρα και πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και εξοπλισμό και θα είναι ικανός 

να διενεργεί τόσο τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου και συντήρησης των Πυροσβεστήρων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (ΚΥΑ 17230/671/2005), όσο και τις διαδικασίες συντήρησης 

των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης, αυτόματης πυρόσβεσης και μόνιμου υδροδοτικού δικτύου. Τα 

προαναφερθέντα θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). 

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή εταιρίας, η οποία να συνεργάζεται με αναγνωρισμένο εργαστήριο 

επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης, αρκεί κατά την φάση της αξιολόγησης να προσκομίσει 

συμφωνητικό (με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών) που να βεβαιώνει την συνεργασία αυτή καθώς 

και την άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου αυτού. 

4. Η αναγνωρισμένη εταιρεία θα διαθέτει, εκτός από τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές 

διατάξεις ειδικό εξοπλισμό, και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 

αναγόμωσης πυροσβεστήρων και τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ειδικό 

εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και 

επισκευών των υπόλοιπων μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας του κτιρίου που περιλαμβάνονται 

στη Σύμβαση. Τα προαναφερθέντα θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά (ΜΕ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). 

5. Θα παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους για εργασία και ανταλλακτικά, για όποια επισκευή κάνει, με 

υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86. 

6. Προς απόδειξη των όσων παραπάνω αναφέρονται, θα προσκομιστούν (ΜΕ ΠΟΙΝΗ             ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε ισχύ, σε μορφή ευκρινούς αντίγραφου,             ώστε να πιστοποιείται το 

επίπεδο και η ποιότητα των εργασιών που θα              πραγματοποιηθούν: 

I. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης και 

κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από την Αρμόδια 

Αρχή. 

II. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, 

συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης. 

III. Πιστοποιητικό επάρκειας του αρμοδίου ατόμου. 

IV. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015. 

V. Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών. 
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VI. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 

VII. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 – άρθρο 8, παρ.4, στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

 Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό, διαθέτει τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις 

ειδικό εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση εργασιών 

συντήρησης, επισκευής και διατήρησης σε ετοιμότητα των εγκαταστάσεων. 

 Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό κατέχει όλα τα πιστοποιητικά που καταθέτει σε μορφή ευκρινούς 

αντίγραφου και θα τα παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής εφόσον ανακηρυχτεί μειοδότης, 

προκειμένου να υπογραφεί η Σύμβαση (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). 

 Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε γνώση των γενικών, τοπικών και ειδικών συνθηκών και τις 

αποδέχεται.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ  

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ  

 

ΟΜΑΔΑ 1: Αττική  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ(
Μ)/ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ

(Ι) 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 
ΜΕ ΑΛΛΟΝ 

ΦΟΡΕΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ e-
ΕΦΚΑ 

1 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Κτίριο - Ισόγειο, 2 
όροφοι & δώμα 

ΑΘΗΝΑ 
Ρεθύμνου 7 και 

Μετσόβου 13, Αθήνα 
746,00 Ι     

2 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ Β’ 
ΠΑΡΟΧΩΝ – Β’ ΠΕΡ/ΚΟ 

ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2 υπόγεια, 
ισόγειο, & 7 

όροφοι 
ΑΘΗΝΑ Μενάνδρου 41-43 3.442,27 Ι ΚΕΑΟ 57,00% 

3 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Υπόγειο, ισόγειο 

& 6 όροφοι 
ΑΘΗΝΑ Ιπποκράτους 19 2.328,00 Ι     

4 

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – 

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΑΠΟΤΕ – Α’ ΠΕΡ/ΚΟ 

ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΚΕΑΟ 

2 υπόγεια, 
ισόγειο, & 7 

όροφοι 
ΑΘΗΝΑ 

Αγίου Κωνσταντίνου 
16-18 

6.023,00 Ι 
ΕΟΠΥΥ(11% 
ΚΕΑΟ(19%) 

70,00% 

5 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ -

ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ τ. ΟΠΑΔ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
υπόγειο, ισόγειο, 

7ορόφους και δώμα 
ΑΘΗΝΑ Ηπείρου 38 3.591,63 Ι ΕΟΠΥΥ 50,00% 

6 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

3ος όροφος και 
τμήμα του 5ου 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 512,30 Ι     

7 

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ 
ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-
ΕΤΒΑ ΚΑΙ ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΟΠΙΚΟ 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ Δραγατσανίου 8, Αθήνα 250,00 Ι     

8 

  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ, 

ΙΣΟΓΕΙΟ & 7 
ΟΡΟΦΟΙ 

ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 12 1.662,22 Ι     

9 ΑΡΧΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟ 6ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 17,67 
ΆΛΛΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
    

10 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ος ΟΡΟΦος ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 243,00 

ΆΛΛΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

    

11 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 4ΟΥ 

ΟΟΦΟΥ 
ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 115,00 

ΆΛΛΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

    

12 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟ 5ος ΟΡΟΦος ΑΘΗΝΑ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 4 64,00 
ΆΛΛΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
    

13 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ-Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑ 

ΑΡΧΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 2ΟΥ, 
3ΟΥ, 4ΟΥ, 5ΟΥ ΚΑΙ 

6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4 378,10 

ΆΛΛΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

    

14 

Β' ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟ-
ΓΕΙΟ, 1ος, 2ος, 3ος, 

4ος ΟΡΟΦος, 1Η 
ΕΣΟΧΗ, 2Η ΕΣΟΧΗ 

& 3Η ΕΣΟΧΗ 

ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 16 1.790,00 Μ     
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15 

Β' ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

6ΟΡΟΦΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ 
ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ & 

ΠΑΤΑΡΙ 

ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 14 1.673,00 Μ     

16 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΑΥΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
7όροφο κτίριο με 

2 υπόγεια & 
ισόγειο 

ΑΘΗΝΑ Σατωβριάνδου 18 2162,41 Ι     

17 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - Γ' 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

6όροφο κτίριο με 
υπόγειο & 

ισόγειο 
ΑΘΗΝΑ 

Αγίου Κωνσταντίνου 5 
& Σωκράτους 

3080,01 Ι     

18 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ- 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α’ – 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. 
ΥΠΟΣΤΗΡ., ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. 

ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ & 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡ/ΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΤΟΠΙΚΟ 

6όροφο κτίριο με 
2 υπόγεια & 
ημιώροφο 

ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 22 4589,82 Ι     

19 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ τ.ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 

Α’ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΣΠΕΑΘ) - 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1ος & 2ος όροφοι 
γραφείων σε 

4όροφο κτίριο με 
υπόγειο, ισόγειο και 

ημιώροφο 

ΑΘΗΝΑ 
Περραιβού 20 & 
Καλλιρρόης 5 

1.317,64 Ι    

20 
Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΑΙΣΥΤ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ Γ 

ΟΡΟΦΟ 
ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 275,56 Ι     

21 
Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΑΙΣΥΤ)  

ΑΡΧΕΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ Ε 

ΟΡΟΦΟ 
ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 117,58 Ι     

22 
Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΑΤΤΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ Β 

ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 270,00 Μ     

23 
Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΑΙΣΥΤ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ Ε 

ΟΡΟΦΟ 
ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 157,98 Ι     

24 

Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΑΤΤΑ), Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

(ΤΣΕΥΠ) 

ΑΡΧΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 46,00 Μ     

25 
Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΑΤΤΑ) 

ΑΡΧΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 12,00 Μ     

26 
 Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΣΠΕΑΘ) 

ΑΡΧΕΙΟ 

7όροφο κτίριο 
γραφείων και 

καταστημάτων με 2 
υπόγεια και ισόγειο 

ΑΘΗΝΑ Κουμουνδούρου 23 1.572,85 Ι     

27 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

32 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΕ 

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ 
ΚΤΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 2.837,33 Ι     

28 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 94,00 Μ     

29 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΣΕ 
ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ 

ΚΤΙΣΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 991,71 Ι     
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30 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΡΧΕΙΟ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 855,34 Μ     

31 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ π.Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
15 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 1ου 
ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 & 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 22 
395,21 

ΆΛΛΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

    

32 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 1ος, 
2ος, 3ος, 4ος, 

5ος, 6ος, 7ος & 
8ος ΟΡΟΦΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42 2.417,84 Μ     

33 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΕΑΟ – ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΑΥΤΗΣ 

ΚΕΑΟ 

1ος, 2ος, 3ος, 
4ος, 5ος, 6ος, 

7ος & 8ος 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 3.022,00 Μ     

34 

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ - 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΑΥΤΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ, 

1ος, 2ος, 3ος, 
4ος, 5ος, 6ος, 

7ος, 8ος 
ΟΡΟΦος & 

ΔΩΜΑ  

ΑΘΗΝΑ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 & 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
3.286,00 Μ     

35 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τ.ΟΓΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ισόγειο με 8 
ορόφους 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 7.623,13 Ι ΟΠΕΚΑ 37,00% 

36 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τ.ΟΓΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ισόγειο, υπόγειο, 
5ος, 6ος 7ος 

όροφος με δώμα 
ΑΘΗΝΑ Αβέρωφ 7 1.178,00 Μ ΟΠΕΚΑ 49,00% 

37 
  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
τ.ΟΓΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
υπόγειο, ισόγειο 
,1ος,2ος ,3ος, 

4ος 
ΑΘΗΝΑ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ 20 3.720,00 Μ ΟΓΑ 80,00% 

38 
  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
τ.ΟΓΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 1ος,2ος, 3ος ΑΘΗΝΑ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ 22 810,00 Μ ΟΓΑ 80,00% 

39 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2 υπόγεια, 
ισόγειο & 7 

όροφοι 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Παπαδιαμαντοπούλου 
87 

6.053,68 Ι     

40 ΑΠΟΘΗΚΕΣ τ.ΟΠΑΔ ΑΡΧΕΙΟ 
ΥΠΟΓΕΙΟ,ΙΣΟΓ

ΕΙΟ, 1ΟΣ 
ΟΡΟΦΟ;Σ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙ
Α 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3 - 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ               
ΘΕΣΗ "ΜΑΡΜΑΡΑ" 

ΠΛΗΣΙΟΝ 8Ο ΧΛΜ ΕΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

2.835,00 Μ     

41 

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

ΤΟΠΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ- 

ΥΠΟΓΕΙΟ  
ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 4.818,76 Ι     

42 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 1.966,54 
ΆΛΛΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
   

43 

ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΑΡΧΕΙΟ 

ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ & 

ΠΑΤΑΡΙ, 1ος - 
5ος ΟΡΟΦΟΣ, 

ΔΩΜΑ 

ΑΘΗΝΑ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 & 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ & 

ΚΑΡΥΤΣΗ 
4213,73 Ι     

44 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΤΣΜΕΔΕ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 

ΠΑΤΑΡΙ & 7 
ΟΡΟΦΟΙ 

ΑΘΗΝΑ 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, 
ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ  

6.119,47 
ΆΛΛΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΤΜΕΔΕ   

45 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ -

ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

ΑΡΧΕΙΟ 

5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ -
ΓΡΑΦΕΙΑ 8ου 

ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 24 122,50 
ΆΛΛΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
    

46 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29 3.000,00 Μ     

47 

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘ. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ Β 
ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΑΤΡΙΟΥΜ 

ΑΘΗΝΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 135,30 Μ     
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48 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ – 
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΚΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΚΑ 
 

ΟΡΟΦΟΙ - 2 
ΥΠΟΓΕΙΑ, & 

Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η, Θ, 
Ι ΟΡΟΦΟ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ   178, 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ & ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ    

5883,00 Ι     

49 ΑΡΧΕΙΟ τ.ΟΑΕΕ ΑΡΧΕΙΟ 
υπόγειο, ισόγειο, 

1ος & 2ος όροφος 
ΜΟΣΧΑΤΟ Θεσσαλονίκης 147 2820,00 Μ   

  

50 ΑΡΧΕΙΟ τ.ΟΑΕΕ ΑΡΧΕΙΟ 2ος όροφος ΜΟΣΧΑΤΟ Θεσσαλονίκης 101 1125,00 Μ     

51 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

Υπόγειο, 9 
ισόγεια, & 2 

όροφοι 

ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ 

Πειραιώς 167 9.053,10 Ι ΕΟΠΥΥ 91,00% 

52 ΤΜ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ισόγειο, 1ος & 
2ος όροφος 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Αλμυρίδος 3 - 5 & 

Κωνσταντινουπόλεως 
47& Μυκάλης 68 

2531,07 Ι     

53 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-
ΠΑΡΟΧΩΝ π.Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΟΠΙΚΟ 
5 ΓΡΑΦΕΙΑ 2ου 

ΟΡΟΦΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 

160,43 
ΠΑΡΑΧΩΡΗ
ΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΑΔΠ 

   

 

 

ΟΜΑΔΑ 2: Θεσσαλονίκη 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝ
Ο(Μ)/ΙΔΙΟΚ

ΤΗΤΟ(Ι) 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 
ΜΕ ΑΛΛΟΝ 

ΦΟΡΕΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
e-ΕΦΚΑ 

1 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1ΟΣ, 2ΟΣ, 
3ΟΣ, 4ΟΣ & 

5ΟΣ 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26 672,00 Μ     
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B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
   

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις υποχρεώσεις του ανάδοχου συντηρητή, για τις εργασίες 

συντήρησης και την εν γένει τεχνική υποστήριξη, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες επισκευών, με 

σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας στα κτίρια 

που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.   

1.2 Η συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και οι εργασίες επισκευών καθορίζονται σύμφωνα με τα όσα 

ορίζουν: οι Κ.Υ.Α 618/43/2005 & 17230/671/2005, τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 54 & EN 12367, το 

πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και η κατά περίπτωση ΤΟΤΕΕ και οι ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. 

 
          

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον όρο «συντήρηση» νοείται η τακτική κύρια συντήρηση που θα γίνει στην αρχή της σαιζόν, δηλαδή 

με την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, και η τακτική, ανά δίμηνο, επιθεώρηση. 

Με τον όρο «τεχνική υποστήριξη» νοείται η ανά πάσα στιγμή παρουσία τεχνικού μετά από δυσλειτουργία 

των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την §4.7 των ειδικών όρων. 

Με τον όρο «απαιτούμενες εργασίες επισκευών» νοείται η εργασία μετά των απαιτούμενων υλικών – 

ανταλλακτικών μετά από προκύπτουσα βλάβη ή προληπτική παρεμβατική ενέργεια πέρα από αυτές που 

ορίζονται με τον όρο «συντήρηση».  

Οι εργασίες συντήρησης καλύπτονται από το τμήμα του προϋπολογισμού «Συντήρησης», οι δε εργασίες 

επισκευών θα καλύπτονται από το τμήμα του προϋπολογισμού «Επισκευών και άλλων υπηρεσιών» σε 

συνδυασμό με το «πίνακα ανταλλακτικών», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους § 4.7 & 4.8 

των ειδικών όρων. 

Οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης θα γίνονται σε όλους τους χώρους που αποτελούν την 

εγκατάσταση, και αναλυτικά είναι οι εξής:  

 

2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

I. Συντήρηση των πυροσβεστήρων  

Όλοι οι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και CO2 θα πρέπει να συντηρηθούν σύμφωνα με τα όσα 

ορίζουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/2005 & 17230/671/2005. Τα μητρώα ελέγχου θα 

παραδοθούν στο Υποκατάστημα. 

 

II. Έλεγχος – Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης. 

Για τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες (θα 

συμπληρωθεί το δελτίο ελέγχου του Παραρτήματος Α): 

 Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης. 

 Έλεγχος των καλωδιώσεων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Έλεγχος κεντρικών στοιχείων & LED του πίνακα πυρανίχνευσης. 
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 Έλεγχος μπαταριών & αυτόματου φορτιστή, αλλαγή μπαταριών όπου απαιτείται.  

 Καθαρισμός όλων των κεφαλών ανιχνευτών. 

 Έλεγχος σειρήνων/φλάς. 

 Ενεργοποίηση ανιχνευτών – κομβίων, ένα προς ένα. 

 Έλεγχος διαδικασίας συναγερμού. 

 

III.  Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας. 

  Θα ελεγχθούν τα φωτιστικά ασφαλείας ως προς: 

 Την έναυσή τους. 

 Την επάρκεια της φωτεινής έντασης. 

 Την διαφάνεια του καλύμματος. 

 

IV. Έλεγχος – Συντήρηση Μόνιμου Υδροδοτικού Δικτύου Πυρόσβεσης.  

  Για τη συντήρηση του υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να γίνουν οι  ακόλουθες 

ενέργειες (θα συμπληρωθεί το δελτίο ελέγχου του Παραρτήματος Β): 

 Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης. 

 Έλεγχος του ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και της ηλεκτρικής παροχής. 

 Έλεγχος φορτιστή και κατάσταση συσσωρευτή, αντικατάσταση όταν απαιτείται. 

 Έλεγχος πιεστικού δοχείου, ρύθμιση πίεσης. 

 Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση. 

 Έλεγχος στάθμης καυσίμου. 

 Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα ή αλλαγή λαδιών όταν απαιτείται. 

 Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή τάσης, συντήρηση μίζας. 

 Έλεγχος εδράνων και τριβέων. 

 Έλεγχος ηλεκτροκίνητων αντλιών (κύριας και JOCKEY). 

 Έλεγχος διαρροών αντλιών. 

 Έλεγχος κατάστασης και πληρότητας πυροσβεστικών δεξαμενών, λειτουργίας αισθητήρων και 

διακοπτών στάθμης, διατάξεων πληρώσεως και της λειτουργίας του συστήματος μέσω 

διάταξης by - pass.  Έλεγχος πιέσεων στους κλάδους των πυροσβεστικών φωλεών και του 

καταιονισμού. 

 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών (κρουνοί, μάνικες). 

 Έλεγχος σωληνώσεων και κεφαλών καταιονισμού για διαρροές και επισκευή αν είναι 

       απαραίτητο. 

  

V. Έλεγχος – Συντήρηση συστήματος ολικής κατάκλισης με CO2, FM200 ή άλλα αέρια   

κατασβεστικά μίγματα (θα συμπληρωθεί το δελτίο ελέγχου του Παραρτήματος Γ). 

 Για τη συντήρηση του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης (ολικής κατάκλισης) θα πρέπει να γίνουν 

οι ακόλουθες ενέργειες: 

 Αποσύνδεση του μηχανισμού ενεργοποίησης και τοποθέτηση του προστατευτικού πώματος στις 

φιάλες. 
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 Πλήρης οπτικός έλεγχος του προστατευόμενου χώρου  και επιβεβαίωση της ακεραιότητας        

αυτού σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια, εξακρίβωση επάρκειας της ποσότητας        κατασβεστικού 

υλικού σε  σχέση τον προστατευόμενο χώρο.  

 Έλεγχος των σημάνσεων των ανοιγμάτων, του συστήματος κλεισίματος θυρών (όπου υπάρχει). 

 Έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων, καθαρισμός των ακροφυσίων, της στήριξης των φιαλών. 

 Έλεγχος του περιεχομένου των φιαλών με ζύγισμα. Αν διαπιστωθεί απώλεια μεγαλύτερη του 5% 

θα πρέπει να αναγομωθεί ή να αντικατασταθεί (κάθε 10 χρόνια οι φιάλες θα πρέπει υποχρεωτικά 

να υποστούν υδροστατική δοκιμή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EC 97/23).  

 Έλεγχος του μηχανισμού ενεργοποίησης (χειροκίνητους και πνευματικούς) ως προς την 

ελεύθερη κίνηση του εμβόλου. 

 Έλεγχος του εξαεριστήρα. 

 Έλεγχος του  συστήματος κατάσβεσης  (πίνακας πυρανίχνευσης, μπαταρία & αυτόματος 

φορτιστής, καθαρισμός ανιχνευτών, του ηλεκτρικού κυκλώματος ενεργοποίησης των φιαλών, της 

χρονοκαθυστέρησης και της λειτουργίας του εξαερισμού). 

 Δοκιμή ανίχνευσης και ενεργοποίησης του συστήματος, με σύνδεση στην θέση των 

ηλεκτροβαλβίδων / πυροκροτητών, φωτιστικό σώμα 24VDC. 

 Επανασύνδεση του μηχανισμού ενεργοποίησης των φιαλών και θέση του συστήματος σε 

κατάσταση λειτουργίας. 

 

VI. Έλεγχος – Συντήρηση συστήματος ολικής κατάκλισης με γεννήτριες aerosol 

  Για τη συντήρηση του συστήματος ολικής κατάκλισης με aerosol, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 

ενέργειες και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κατασκευαστή (θα συμπληρωθεί το δελτίο 

ελέγχου του Παραρτήματος Δ): 

 Ηλεκτρική απομόνωση των γεννητριών DSPA, ξεβίδωμα των βάσεων με το thermo cord και 

τοποθέτηση των πωμάτων ασφαλείας. 

 Έλεγχος της στερέωσης και τυχόν διάβρωσης των γεννητριών. 

 Πλήρης οπτικός έλεγχος του προστατευόμενου χώρου, για εμπόδια στο άξονα διάχυσης του 

αερολύματος, των αποστάσεων ασφαλείας, των σημάνσεων, των ανοιγμάτων ή των αεραγωγών.   

 Έλεγχος των καλωδιώσεων και του εξαεριστήρα. 

 Έλεγχος του thermo cord και της ημερομηνίας λήξης των γεννητριών, ώστε αυτές να μην λήγουν 

μέσα στο επόμενο 12μηνο. 

 Έλεγχος του συστήματος κατάσβεσης (πίνακας πυρανίχνευσης, μπαταρία & αυτόματος 

φορτιστής, καθαρισμός ανιχνευτών του ηλεκτρικού κυκλώματος ενεργοποίησης των γεννητριών, 

της χρονοκαθυστέρησης και της λειτουργίας του εξαερισμού). 

 Δοκιμή ανίχνευσης και ενεργοποίησης του συστήματος, με σύνδεση στην θέση των γεννητριών, 

φωτιστικό σώμα 24VDC. 

 Επανασύνδεση των γεννητριών και θέση του συστήματος σε κατάσταση λειτουργίας. 

 

VII. Έλεγχος – Συντήρηση του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων 

(φυσικού αερίου, προπανίου κ.λ.π). 
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       Για τη συντήρηση του αυτόνομου συστήματος πυρανίχνευσης προπανίου θα πρέπει να        γίνουν 

οι ακόλουθες ενέργειες (θα συμπληρωθεί το δελτίο ελέγχου του Παραρτήματος Ε): 

 Όπως  στην ανωτέρω παράγραφο § II (Έλεγχος – Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης)      

 

2.3 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 Με τον όρο «επισκευές και άλλες υπηρεσίες» νοούνται όλες οι εργασίες οι οποίες θα προκύψουν κατά 

την λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεν οφείλονται σε βλάβες συνεπεία πλημμελούς συντήρησης 

καθώς και σε εργασίες που απαιτούνται να γίνουν για την βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τον 

εναρμονισμό των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και τις πυροσβεστικές 

διατάξεις. Όλες αυτές οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής που θα έχει οριστεί από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και τη σύμφωνη 

γνώμη της Διεύθυνσης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ. 

Οι εργασίες αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως:  

 

I. Συνηθέστερες προκύπτουσες βλάβες, όπως είναι: 

 Η αντικατάσταση μη επισκευάσιμων πινάκων πυρανίχνευσης ή κατάσβεσης. 

 Η αντικατάσταση ανιχνευτών, μπουτόν συναγερμού, φαροσειρήνων. 

 Η αντικατάσταση φωτιστικών ασφάλειας. 

 Η αντικατάσταση ηλεκτρικών συσσωρευτών στους πίνακες πυρανίχνευσης, κατάσβεσης   

       και στις ντιζελοκίνητες αντλίες. 

     Η αναγόμωση (επαναπλήρωση) των φιαλών με αέριο μίγμα στα συστήματα ολικής         

κατάκλισης που θα απαιτηθεί μετά από ενεργοποίηση αυτών. 

 

II. Οι κοστοβόρες αλλά υποχρεωτικές, από την νομοθεσία, μακροχρόνιες συντηρήσεις και 

προμήθειες όπως είναι: 

  Η υδραυλική δοκιμή στις φιάλες υψηλών πιέσεων (FM-200, CO2 και άλλων αέριων         

μιγμάτων) των συστημάτων ολικής κατάκλισης που είναι υποχρεωτική στα 10 έτη από την 

ημερομηνία κατασκευής τους. 

Η αντικατάσταση αυτών των πυροσβεστήρων που η νομοθεσία επιβάλει την απόσυρσή τους λόγω 

παλαιότητας (στα 20 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους) ή μη κάλυψης των προδιαγραφών 

που τα ισχύοντα πρότυπα  απαιτούν.  

 

III.      Άλλες παρεμβατικές εργασίες επισκευών για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής 

λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως είναι: 

 Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων στα δίκτυα του μόνιμου ή απλού συστήματος 

πυρόσβεσης και στα δίκτυα ολικής κατάκλισης. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων  καλωδιώσεων και άλλων στοιχείων στο ηλεκτρικό δίκτυο της 

πυρανίχνευσης ή της κατάσβεσης. 

 
IV. Άλλες παροχές υπηρεσιών. 
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 Διαδικασία ανανέωσης του πιστοποιητικού ενεργητικής προστασίας (κάθε πέντε έτη σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία).  

       

 
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  
 
      Οι κατωτέρω προδιαγραφές αφορούν τα υλικά τα οποία θα προμηθεύσει ο ανάδοχος και τις λοιπές 

εργασίες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην §2.3 της τεχνικής περιγραφής εργασιών. 

 

3.1 Συμβατικός ανιχνευτής καπνού.  

Θα είναι σύμφωνος με το εναρμονισμένο πρότυπο  ΕΛΟΤ: ΕΝ 54 – 7. 

Διεγείρεται από την ύπαρξη κάθε μορφής καπνού. Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στη διάθλαση 

φωτεινής δέσμης όταν περάσει καπνός μπροστά από ένα ευαίσθητο φωτοκύτταρο οπότε διαταράσσεται 

η ένταση του ρεύματος ηρεμίας.  

Τάση λειτουργίας:  20 V έως 24V D.C. 

Ρεύμα ηρεμίας: έως 0.16 mA. 

Ρεύμα συναγερμού: έως 100 mA. 

Επιφάνεια παρακολούθησης:  50 m2 ÷ 80 m2 

Λειτουργεί σε θερμοκρασίες:  -10 °C έως 60 °C. 

Σχετική υγρασία: έως 95% 

Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 20 

Ευαισθησία: 0,120dB/m 

Διαθέτει ενδεικτική λυχνία LED που ανάβει όταν διεγείρεται ο ανιχνευτής. 

 

3.2. Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής.  

Θα είναι σύμφωνος με το εναρμονισμένο πρότυπο  ΕΛΟΤ: ΕΝ 54 – 5 

Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 60 °C ή παρουσιαστεί απότομη άνοδος κατά 10 °C 

μέσα σε χρονικό διάστημα 1 λεπτού. 

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής είναι βυσματικός, κατασκευασμένος από ειδικό πλαστικό περίβλημα, 

τοποθετούνται σε βάση που μπορεί να στηριχθεί στην οροφή ή σε ψευδοροφή και έχουν τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά : 

Τάση λειτουργίας 20 V έως 24 V D.C. 

Ρεύμα γραμμής: 0.1 mA. 

Ρεύμα συναγερμού 100 mA. 

Μέγιστη θερμοκρασία διέγερσης: 57 ± 3 °C. 
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Ενεργοποίηση για μεταβολή θερμοκρασίας 10 °C. 

Επιφάνεια επιτήρησης 25 ÷ 30 m2 περίπου, αναλόγως του ύψους. 

Λειτουργεί σε συνθήκες περιβάλλοντος -10 °C ÷ 45 °C. 

Σχετική υγρασία: έως 95% 

Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 20 

 

Διαθέτει ενδεικτική λυχνία LED που ανάβει όταν διεγερθεί. 

 

3.3 Συμβατικό μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας. 

Το μπουτόν θα είναι σύμφωνο με το εναρμονισμένο πρότυπο  ΕΛΟΤ: ΕΝ 54 – 11 & ΕΝ 54 – 2. 

Το σύστημα περιλαμβάνει συσκευή με κομβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως με επαναφορά, το οποίο 

συνδέεται στην ζώνη ανίχνευσης και ενεργοποιεί το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. 

 

3.4 Συμβατική φαροσειρήνα. 

Η σειρήνα συναγερμού με φάρο θα είναι σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο  ΕΛΟΤ: ΕΝ 54 – 3, με τα 

εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τάση τροφοδοσίας: 20 – 30 V DC. 

Κατανάλωση ρεύματος: έως 50 mA 

Ένταση ήχου στο 1m:  85 – 90 dB 

Φάρος: Περιστρεφόμενος με κόκκινα led υψηλής φωτεινής έντασης. 

Βαθμός προστασίας: IP 42 

Λειτουργία σε θερμοκρασίες 0 °C έως 60 °C. 

Σχετική υγρασία έως 95% 

 

3.5 Φωτιστικό ασφαλείας. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι αυτόνομο συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας (non maintained), με 9 

τουλάχιστον LEDs φωτισμού (φωτεινή πηγή) φωτεινής ροής τουλάχιστον 85 Lumens (lm), με ενδεικτικό 

LED φόρτισης μπαταρίας και πλήκτρο ελέγχου (TEST) για τη δοκιμή της λειτουργίας. 

Θα φέρει αυτοκόλλητα με εικονοσύμβολα για την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής, σύμφωνα με το ΠΔ 

105/1995. 

Επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Cd, αυτονομίας 1½ ώρας (90 

min) τουλάχιστον μετά από διακοπή της ΔΕΗ που να επαναφορτίζεται πλήρως σε 24 ώρες, κύκλωμα 

φόρτισης με προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρης αποφόρτιση και κύκλωμα ελέγχου 

και inverter για τη λειτουργία της φωτεινής πηγής.  

Η μεταγωγή του συστήματος φωτισμού των φωτιστικών ασφαλείας από το δίκτυο της ΔΕΗ προς 

εφεδρική πηγή και αντίστροφα, γίνεται αυτόματα άμεσα χωρίς ανθρώπινο χειρισμό, σύμφωνα με τα 

πρότυπα. 

Το φωτιστικό ασφαλείας θα πληροί τα πρότυπα EN 60598-1, EN 60598-2-22 & EN 1838. 
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3.6  Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης. 

Ο  Πίνακας Πυρανίχνευσης (4, 8, 12 ζωνών) θα είναι συμβατικός. Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις του θα 

είναι σύμφωνες με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ: ΕΝ 54 – 2, με εύχρηστο χειριστήριο προγραμματισμού 

και θα διαθέτει: 

 Σύστημα επιτήρησης γραμμών με τις αντίστοιχες ζώνες, με έλεγχο βραχυκυκλώματος και κομμένης 

γραμμής και δυνατότητα για σύνδεση τουλάχιστον 20 ανιχνευτών καπνού σε κάθε ζώνη. 

 Τουλάχιστον δύο κυκλώματα συναγερμού ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή για την 

σύνδεση των σειρήνων και των φάρων. 

 Τουλάχιστον μια έξοδο μέσω ρελέ συναγερμού. 

 Προγραμματιζόμενη έξοδο για τηλεφωνητή. 

 Τοπικό βομβητή. 

 Οπτικές τοπικές ενδείξεις. 

 Ηχητικό σήμα για την περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας. 

 Είσοδο έξοδο network για ζεύξη με άλλον πίνακα. 

 
3.7  Πυροσβεστήρες.  

Όλοι οι πυροσβεστήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιές κατηγορίας A, B, C και E δηλαδή που 

προέρχονται από στερεά ή υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση 

λειτουργίας μέχρι 1000V. 

Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας και θα πρέπει να φέρουν όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις (ανάγλυφες και εκτυπωμένες). 

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να φέρουν στο σώμα τους: 

 

■ ανάγλυφη σήμανση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του ΕΝ3, και στην οποία περιλαμβάνονται 

το όνομα (ή το σήμα) της κατασκευάστριας εταιρείας, ο αριθμός σειράς, το έτος κατασκευής και η πίεση 

δοκιμής της φιάλης. 

■ σήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΕΝ3-7, στην οποία περιλαμβάνονται οι οδηγίες χρήσης και 

συντήρησης, ο τύπος, η ποσότητα και η κατασβεστική ικανότητα του περιεχόμενου υλικού, και οι 

κατηγορίες πυρκαγιών για την κατάσβεση των οποίων θεωρείται κατάλληλος. 

■ πινακίδα ελέγχου του πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ΚΥΑ618/43/05, στην οποία αναγράφονται τα 

στοιχεία και οι αριθμοί πιστοποίησης της επίσημα αναγνωρισμένης εταιρείας καθώς και του αρμόδιου 

ατόμου, καθώς και την ημερομηνία και τον τύπο της επόμενης διαδικασίας συντήρησης. 

■ δακτύλιο ελέγχου, κατασκευασμένο από συμπαγές υλικό, όχι ελαστικός, ενιαίου κυκλικού σχήματος 

(δίσκος), ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο, και η περιφέρειά του θα εφάπτεται 

στο κέλυφος του πυροσβεστήρα, έτσι ώστε να μην επιτρέπει στον δακτύλιο να μετακινηθεί και να 

αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα, παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των 

εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανομέτρου κλείστρου κλπ.) αφαιρεθούν τελείως. 
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Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργικότητα 

του πυροσβεστήρα. 

Στον δακτύλιο πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα η επωνυμία της εταιρείας και το έτος 

κατασκευής ή το έτος συντήρησης ή αναγόμωσης ή εργαστηριακού ελέγχου, όπου κάθε χρόνο αλλάζει ο 

χρωματισμός του και θα είναι ίδιος (ο χρωματισμός) με αυτόν της ετικέτας συντήρησης-αναγόμωσης, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ με αριθμ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005). 

Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα φέρουν μεταλλικά μανόμετρα, εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα 

εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού, ιμάντα στήριξης του ελαστικού σωλήνα, βάση στήριξης 

(ανάρτηση) για τον τοίχο. Γενικότερα τόσο η προμήθεια όσο και η συντήρηση, η αναγόμωση και η 

υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 

618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην υπ. αρ. 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) τροποποίησή της.  

Η κατασκευή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να έχει γίνει και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 

ΕΝ3 «φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ615 «Πυροπροστασία - μέσα πυρόσβεσης - 

προδιαγραφές κόνεων». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου 

του άνθρακα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

 
 
3.8  Πυροσβεστική φωλιά.  

Η πυροσβεστική φωλιά θα είναι επίτοιχη ή χωνευτή, διαστάσεων 63 Χ 70 Χ 18 cm,  αποτελούμενη 

από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm, άτρακτο  περιελίξεως 

εύκαμπτου σωλήνα, εύκαμπτο σωλήνα 1 1/2 ins  από ειδικό υλικό TREVIRA με ταχυσυνδέσμους 

στα άκρα του διαμέτρου 1 3/4ins, μήκους 20 m, αποφρακτική δικλείδα (συρταρωτή) Φ2 ins με 

ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο, πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο  αλουμινίου κατάλληλο για σωλήνα 

διαμέτρου Φ 1 3/4ins, ήτοι προμήθεια και προσκόμιση πυροσβεστικής φωλιάς και μικρουλικών 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία στερεώσεως, συναρμολογήσεως, συνδέσεως 

και  βαφής, παραδοτέα σε κανονική λειτουργία. 

 

3.9 Πυροσβεστικός σταθμός (απλός).  

Πυροσβεστικός σταθμός αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο διαστάσεων 0.70Χ1,20Χ0,30m, 

χρώματος ερυθρού και θα περιέχει τα ακόλουθα (σύμφωνα με την Π.Δ. 14/2014): 

(α)   Ένα λοστό διαρρήξεως. 

(β)   Ένα μεγάλο πέλεκυ. 

(γ)   Ένα φτυάρι. 

(δ)   Ένα σκεπάρνι. 

(ε)    Μία σκαπάνη. 
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(στ)  Μία δύσφλεκτη κουβέρτα διασώσεως. 

(ζ)    Δύο ηλεκτρικοί φακοί χειρός & μπαταρίες. 

(η)   Δύο προστατευτικά κράνη. 

(θ)   Δύο ατομικές προσωπίδες με φίλτρο. 

 

3.10 Πυροσβεστικός «ΣΤΑΘΜΟΣ» 

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ αυτός θα είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζει το άρθ. 11 της Πυροσβεστικής Διάταξης 

14/2014. Θα αποτελείται από ερμάριο, μεταλλικό, ερυθρού χρώματος, διαστάσεων 

(0,70mX1,20mX0,30m), θα λαμβάνει αύξοντα αριθμό με ευμεγέθη γράμματα όπως π.χ. «ΠΡΩΤΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ» «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ......» κλπ., εντός 

του οποίου τοποθετούνται: 

α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης. 

β. Ένα (1) τσεκούρι. 

γ. Ένα (1) φτυάρι. 

δ. Μία (1) αξίνα. 

ε. Ένα (1) σκεπάρνι. 

στ. Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ή 

αντίστοιχο πρότυπο. 

ζ. Δύο (2) φορητοί φανοί. 

η. Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397. 

θ. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΛΟΤ− ΕΝ 136. 

 

3.11 Αναπνευστική συσκευή.  

Θα είναι σύμφωνη  με το άρθρο 11 της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014, με τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

I.    Ανοικτού κυκλώματος, ελάχιστης χωρητικότητας / πίεσης: 6l / 300 bar, κατασκευασμένη κατά 

ΕΛΟΤ−ΕΝ−137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα      και 

σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή ηχητική 

σήμανση όταν ενεργοποιείται. 

II. Οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα      

ανάρτησης, διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται      εντός 

κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ. 

     Η συσκευή που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 

 

3.12  Σετ Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 

Σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου 11 της  Π.Δ. 14/2014, σε εγκαταστάσεις που  

προβλέπεται ή εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ή/και αυτόματο σύστημα 

πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων ή/και 
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ολικής κατάκλυσης), για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων της Ομάδας Πυροπροστασίας τα 

κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας θα είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

(1) Γάντια. 

(2) Επενδύτης. 

(3) Υποδήματα. 

Ο κάθε επενδύτης θα αναγράφει με ευανάγνωστα γράμματα «ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δύο 

εξ αυτών θα αναγράφουν «ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» & «ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

αντίστοιχα.  

 

3.13 Συσσωρευτές μολύβδου για τις ντιζελοκίνητες αντλίες.  

         Οι συσσωρευτές (μπαταρίες) θα είναι τεχνολογίας «οξέος μολύβδου» κλειστού τύπου, κατάλληλοι 

για την εκκίνηση των ντιζελοκίνητων αντλιών των μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. 

 Ονομαστικής τάσης: 12Volt.  

 Χωρητικότητας: ανάλογα της απαίτησης εφαρμογής, μετρούμενη σε Ah. 

 Ρεύματος εκκίνησης, σύμφωνα με το πρότυπο EN. 50342/01. 

  Οι συσσωρευτές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50342/01 ή ισοδύναμο, θα φέρουν 

τυπωμένα τουλάχιστον σε μια από τις πλευρές τους ή στην άνω επιφάνειά τους τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

α) Τον αριθμό ευρωπαϊκού τύπου (ΕΤΝ). 

β) Το όνομα – ταυτότητα του κατασκευαστή ή προμηθευτή. 

γ) Την ονομαστική τους τάση (12V). 

δ) Την ονομαστική τους χωρητικότητα Cn (ΑΗ) ή την ονομαστική χωρητικότητα ασφαλείας 

Cr,m(min) 

ε) Την ονομαστική ένταση Icc (cranking current) της δοκιμής ταχείας εκφόρτισης, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 50342/01 ή ισοδύναμο, παράγραφος 3.1.1. 

στ) Σημάνσεις ασφαλείας. 

ζ) Tη σήμανση για την χωριστή συλλογή και ανακύκλωση (ΕΝ 61429 ή ισοδύναμο). 

 

3.14 Συσσωρευτές για τους πίνακες πυρανίχνευσης 

Οι συσσωρευτές θα είναι μολύβδου, κλειστού τύπου (στεγανές), επαναφορτιζόμενοι σταθερής τάσης 

φόρτισης, κατάλληλοι για να παρέχουν εφεδρική ισχύ στους πίνακες πυρανίχνευσης και 

κατάσβεσης: 

 Ονομαστικής τάσης: 12Volt. 

 Χωρητικότητας: 5 – 7  Ah σε εκφόρτιση 20 h. 

 Κλάσης: 0,05 C  

 Ρεύμα αιχμής: 2,5 Α.  

Οι συσσωρευτές θα τηρούν τα διεθνή πρότυπα και θα φέρουν σήμανση CE  
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3.15 Πυροκροτητής  

        Είναι το στοιχείο που ενεργοποιεί το μηχανισμό κλείστρου του συστήματος ολικής         κατάκλισης. 

        Ο πυροκροτητής θα είναι βαρέως τύπου, κατάλληλος για συστήματα υψηλής πίεσης (CO2, FM200, 

κ.λ.π) και θα διεγείρεται από τον πίνακα κατάσβεσης με τάση 12 – 24V DC. 

 

3.16 Υδραυλική δοκιμή φιαλών υψηλής πίεσης.  

Είναι η διαδικασία που η κείμενη νομοθεσία απαιτεί για τον εργαστηριακό έλεγχο της αντοχής των 

φιαλών που περιέχουν το κατασβεστικό υλικό σε υψηλή πίεση. Ο εργαστηριακός έλεγχος απαιτείται στα 

10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής τους ή όταν διαπιστωθεί πτώση της πίεσης μεγαλύτερη του 5% 

της προβλεπόμενης. 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί την αποσύνδεσή τους από το δίκτυο, την μεταφορά τους σε 

πιστοποιημένο για αυτές τις δοκιμές εργαστήριο και εφόσον κριθούν κατάλληλες θα επανατοποθετηθούν 

στο χώρο και θα συνδεθούν στο δίκτυο ολικής κατάκλισης.  

 

3.17 Ανανέωση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.  

Η εργασία περιλαμβάνει την όλη διαδικασία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη (Π.Δ) 

12/2012 (Φ.Ε.Κ: 1794/Β/2012) για την ανανέωση (κάθε πενταετία) από την πυροσβεστική υπηρεσία του 

πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου. Δηλαδή τη σύνταξη του φακέλου με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολα και την κατάθεσή του στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η 

εργασία θεωρείται περαιωμένη με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 
 

4: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 4.1 Κρίνεται σκόπιμο να γίνει επίσκεψη στους χώρους των εγκαταστάσεων των υποψηφίων      

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με σκοπό την 

αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών που προτίθενται να εκπονήσουν. 

 

4.2 Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή 

εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των 

εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών.    

        Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλέπει στην καλή τους λειτουργία, αλλά είναι πιο  

σημαντικό να προβλέπονται και να προλαμβάνονται τυχόν βλάβες ή ζημιές. 

 

4.3 Θα πρέπει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική 

Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από τον κατασκευαστικό οίκο κάθε 

μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και να τα κοινοποιεί στην 

Υπηρεσία μας. 
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4.4 Για την παρακολούθηση - έλεγχο των εργασιών της συντήρησης και των εργασιών αποκατάστασης 

βλαβών, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί φάκελο στο κάθε Υποκατάστημα με τα δελτία 

συντήρησης (παράρτημα Α έως Ε), να υποβάλει στο Υποκατάστημα τις υπεύθυνες δηλώσεις για 

την συντήρηση και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και να συμπληρώνει και να 

υπογράφει τις αντίστοιχες στήλες στο «κόκκινο βιβλίο» της πυροσβεστικής υπηρεσίας όπου αυτό 

υπάρχει. 

 

4.5  Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει πλήρη καταγραφή των εγκαταστάσεων, να συμπληρώσει το 

δελτίο καταγραφής (παράρτημα ΣΤ)  και να το υποβάλει στο Υποκατάστημα και τη Δ/νση  

Στέγασης του e-ΕΦΚΑ. 

 

4.6 Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος θα αφορά τη συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης και στην τιμή θα 

περιλαμβάνονται: 

 η αμοιβή του συνεργείου συντήρησης, 

 το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της 

συντήρησης, 

 τα λάδια, τα φίλτρα (λαδιού & πετρελαίου) και οτιδήποτε μικροεξάρτημα απαιτηθεί  για τη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης. 

4.7 Σε περίπτωση βλάβης ο Συντηρητής υποχρεούται σε διάστημα 1 έως 4 ωρών όλες τις ημέρες και 

ώρες, εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) και μετά από τηλεφωνική ή άλλη 

εντολή του υπευθύνου της Μονάδας του e-ΕΦΚΑ, ή της Δ/νσης Στέγασης, να αποκαταστήσει τη 

βλάβη. 

       Εφόσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών, ο συντηρητής οφείλει να την 

αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

 

        Για βλάβη που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά, είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων         

και δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, η αποκατάσταση της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης  

συμφωνίας με την κατάθεση αιτιολογημένης τεχνικής έκθεσης και οικονομικής προσφοράς και μετά από 

εντολή της Δ/νσης της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το κτίριο και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Στέγασης του e-ΕΦΚΑ.   

Αν οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 

ανταλλακτικών και εργασιών του παραρτήματος προϋπολογισμού του τρέχοντος έργου, το κόστος 

τους θα είναι αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού λαμβανομένης υπόψη 

της έκπτωσης. Αν οι εργασίες και τα ανταλλακτικά δεν συμπεριλαμβάνονται ο ανάδοχος θα 

καταθέσει ξεχωριστή προσφορά. 

Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα διεθνή  πρότυπα. 

* Στα ανταλλακτικά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα  αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά 

αναφέρονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις (λάδια, φίλτρα κ.λ.π,), τα οποία οφείλει ο 

ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα. 
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Σε κάθε περίπτωση αν η Δ/νση Στέγασης του e-ΕΦΚΑ κρίνει την προσφορά του συντηρητή που 

αφορά τις επισκευές εκτός λογικών οικονομικών ή χρονικών πλαισίων, δύναται να μην αναθέσει 

τις εργασίες επισκευής στον ανάδοχο.  

Για βλάβη που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να την 

αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίσει η 

Δ/νση Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα υλικά, όσο και για την 

εργασία. Στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη 

ενημέρωση της Υπηρεσίας για την απαίτηση επισκευών των εγκαταστάσεων.  

 

4.8 Το κόστος αποκατάστασης των βλαβών θα καλύπτεται από την αντίστοιχη προβλεπόμενη δαπάνη 

του προϋπολογισμού (προϋπολογισμός βλαβών). Το κόστος αυτό, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται 

να ξεπεράσει την δαπάνη που αντιστοιχεί για κάθε κτίριο μεμονωμένα, επ΄ ουδενί λόγο όμως δεν 

θα πρέπει να ξεπεράσει την προβλεπόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού για την αντίστοιχη 

Ομάδα. 

       Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση του κόστους αποκατάστασης των βλαβών θα είναι στην 

αρμοδιότητα της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και εν γένει της Δ/νσης Στέγασης 

του e-ΕΦΚΑ. 

 

4.9 Ο ανάδοχος προμηθευτής-συντηρητής των ειδών πυροπροστασίας οφείλει, όταν του ζητηθεί από 

την Υπηρεσία: 

 να εκπαιδεύσει-ενημερώσει την οριζόμενη από τη Δ/νση του εκάστοτε κτιρίου ομάδα        

πυρασφάλειας, για το χειρισμό των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας και τη σωστή και 

άμεση χρήση τους. 

 να αναρτήσει σε κατάλληλες και εμφανείς θέσεις, σε κάθε επίπεδο του κτιρίου,        συνοπτικές 

οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση 

έναρξης πυρκαγιάς και σχεδιάγραμμα, στο οποίο θα έχουν σημειωθεί-σημανθεί οι θέσεις των 

μέσων και υλικών πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες, μπουτόν συναγερμού κ.λ.π.) και 

των οδών εξόδων διαφυγής, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση του κτιρίου. 

 

4.10 Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος συντηρητής αμελήσει την τήρηση των όρων της 

σύμβασης ή εκτελεί πλημμελώς αυτούς, θα κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο 

Ν.4412/2016 και θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του e-ΕΦΚΑ.  

Η διαπίστωση για την μη τήρηση των όρων της σύμβασης θα τεκμαίνεται, είτε άμεσα από την 

Δ/νση Στέγασης, είτε μετά από εισήγηση της Δ/νσης που διαχειρίζεται το κτίριο προς την Δ/νση 

Στέγασης, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση της επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής.  

Πριν από την έκπτωση του αναδόχου γίνεται σχετική έγγραφη προειδοποίηση από την 

Υπηρεσία. Εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί και εξακολουθεί να αμελεί την εφαρμογή της 

σύμβασης, τότε τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία της έκπτωσής του.     
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             Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται, για κάθε παράβαση              

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, διακοπής ή καθυστέρησης του συμβατικού              

αντικειμένου με υπαιτιότητά του, σε καταβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τα όσα ορίζει              

το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

             Η απόφαση για τον καταλογισμό της ποινικής ρήτρας γίνεται με την ίδια διαδικασία που              

ακολουθείται και στην περίπτωση της έκπτωσης.  

             Κάθε δαπάνη, που κατά τα ανωτέρω θα προκύπτει για αντισυμβατική ή αντίθετη προς τους 

όρους της σύμβασης συμπεριφοράς του αναδόχου συντηρητή, θα καταλογίζεται σε βάρος του και 

θα καταπίπτει από την αμοιβή του.  

  

4.11 Ο ανάδοχος συντηρητής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί:  

 για να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου» και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του e-ΕΦΚΑ, 

κατ΄ εφαρμογή των όσων ορίζει ο  Ν. 4412/2016 (παρ. 4 του αρ. 103), ή  

 για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, «κηρύσσεται έκπτωτος» και καταπίπτει η εγγυητική 

επιστολή  συμμετοχής υπέρ του e-ΕΦΚΑ, κατ΄ εφαρμογή των όσων ορίζει ο  Ν. 4412/2016 

(παρ. 5 του αρ. 105). 

 

4.12 Σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη από αστάθμητους παράγοντες (σεισμός, πλημμύρα, 

δολιοφθορά) η αποκατάστασή της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης οικονομικής συμφωνίας και μετά 

από εντολή της Δ/νσης που διαχειρίζεται το κτίριο και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Στέγασης του 

e-ΕΦΚΑ. Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τις εργασίες επισκευής στον ανάδοχο 

συντηρητή εάν κρίνει ότι η προσφορά του δεν είναι συμφέρουσα. 

 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη από εκδήλωση πυρκαγιάς, θα συσταθεί επιτροπή με 

απόφαση της Δ/νσης Στέγασης η οποία θα εξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη και το πόρισμα της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  τη συμπεριφορά των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης. 

Εάν διαπιστωθεί αστοχία των συστημάτων αυτών, συνέπεια κακής συντήρησης, θα ακολουθηθούν 

οι διαδικασίες που προβλέπονται στην §4.10 των ειδικών όρων.   

      Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση που προέρχεται από ανωτέρα βία,        

απεργία ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα. 

   

4.13 Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να υποβάλει τα τιμολόγια, αφού προηγουμένως η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής έχει πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και έχει 

διαπιστώσει την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 

& τους όρους της σύμβασης ή τις εργασίες επισκευών σύμφωνα με τα όσα έχει εγκρίνει η 

υπηρεσία.  

Κάθε τμηματική παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η 

οποία θα οριστεί από την Δ/νση της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το κτίριο.  
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Η πληρωμή της συντήρησης θα γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής: μετά το πέρας της κύριας  

συντήρησης θα πληρωθεί το 70% του συνολικού ποσού και με το πέρας του έτους και την 

ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων θα πληρωθεί το υπόλοιπο 30%. 

Οι τμηματικές παραλαβές του συμβατικού αντικειμένου αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή 

των αντίστοιχων δόσεων.  

Η πληρωμή των τιμολογίων των εργασιών αποκατάστασης βλαβών θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου μετά 

την παραλαβή των αντίστοιχων εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και 

την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού. Οι σχετικές κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Όλα τα τιμολόγια θα κατατίθενται στην Δ/νση Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, Ιπποκράτους 19 στην Αθήνα, 

4ος όροφος, θα πρωτοκολλούνται και θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Συντήρησης. Εκεί θα 

συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα πρακτικά παραλαβής, τα δελτία ελέγχου. 

Στη συνέχεια η Δ/νση Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, θα τα διαβιβάσει στην Οικονομική Δ/νση του e-

ΕΦΚΑ και οι πληρωμές θα γίνονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. 

 

 Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη του διαγωνισμού και του e-ΕΦΚΑ αφορά 

στην κάλυψη της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων και μέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα 

επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

4.14 Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο Ν. 4412/2016. 

 

4.15 Σε περίπτωση που μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ από κάποιο κτίριο ή ανασταλεί η 

λειτουργία τους ή καταργηθούν κ.λ.π. η δαπάνη συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης δεν θα 

καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου στον ανάδοχο αφού δεν θα ολοκληρωθεί η συντήρηση, αλλά θα 

πληρωθεί αναλογικά το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την 

ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της. Εφόσον η υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο κτίριο (που δεν στεγάζει μέχρι τότε άλλη υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ), ο e-ΕΦΚΑ δικαιούται 

να ζητήσει από τον ανάδοχο, και αυτός είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί, να συνεχίσει να παρέχει 

τις υπηρεσίες στο νέο κτίριο με αμοιβή που είναι ανάλογη του εμβαδού του νέου κτιρίου, με τιμή/m² 

την ίδια που ήταν και στο προηγούμενο κτίριο.  

Εάν κατά το χρόνο που έχει ανατεθεί η συντήρηση εγκατασταθεί σε κτίριο επιπλέον σύστημα 

ενεργητικής πυροπροστασίας, την οποία εγκατάσταση θα έχει κάνει ο ανάδοχος συντηρητής, 

υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης σε αυτό δίχως 

περαιτέρω αμοιβή. 

Επίσης, εφόσον κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο που ήδη στεγάζει Υπηρεσία του e-

ΕΦΚΑ, ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π. τότε το κονδύλι που εξοικονομείται μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για συντήρηση των μέσων πυρασφάλειας σε κτίριο που εκ παραδρομής δεν έχει 

περιληφθεί στους πίνακες ή σε κτίριο στο οποίο στεγάζεται κάποια νεοσύστατη υπηρεσία. 
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Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης σε 

κάποιο κτίριο, δεν θα γίνει παραλαβή εργασίας και συνεπώς δεν θα καταβληθεί η αμοιβή για το 

συγκεκριμένο κτίριο. Αν πάλι πραγματοποιηθεί συντήρηση σε τμήμα των εγκαταστάσεων του 

κτιρίου, τότε η παραλαβή εργασιών και συνεπώς η καταβολή αμοιβής θα αφορά μόνο το ποσοστιαίο 

τμήμα των εγκαταστάσεων του κτιρίου στο οποίο έγιναν εργασίες συντήρησης. Αν το ποσοστό αυτό 

δεν είναι σαφές, θα ζητείται η συνδρομή της Δ/νσης Στέγασης για τον καθορισμό του ποσοστού. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να λάβουν χώρα πολλές από τις παραπάνω 

διαφοροποιήσεις (μεταστεγάσεις, καταργήσεις κλπ), λόγω του εκτενούς στεγαστικού προγράμματος 

νέων μισθώσεων που είναι σε εξέλιξη καθώς και των συγχωνεύσεων υπαρχουσών υπηρεσιών των 

π. ΦΚΑ στις ενιαίες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

 

4.16 Ο ανάδοχος οφείλει να: 

 Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία), τις  αμοιβές, 

ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία κλπ. 

 Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους  ασφαλιστικούς 

φορείς και σε κάθε τρίτο. 

 Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να  είναι 

αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα 

προέκυπτε στο προσωπικό του. 

 Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημία ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή  στις 

κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του προσωπικού του ή των εργασιών του. 

 Να διατηρεί τους χώρους των εγκαταστάσεων καθαρούς και να απομακρύνει από το 

κτίριο τα υλικά που αντικαθίστανται  

 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι 

να χρησιμοποιηθούν. 

 Να ανακοινώνει αμέσως στον e-ΕΦΚΑ τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται 

σ΄ αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών 

σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. 

 Να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή (e-ΕΦΚΑ) σε περίπτωση καταλογισμού ποσού σε 

αυτήν από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία, για την μη τήρηση ή την παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης του αναδόχου κατά τον νόμο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

   ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 
 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ......................................... 

……………………………………………………………………

 …………………………………………………………………….

 
Ημερομηνία ………………… 

 

 ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 

ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ/ ΖΩΝΕΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ  

 

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε    Λειτουργία Παρατηρήσεις 

1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης    

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι 
καλωδιώσεις παροχής ρεύματος 

   

3 Έλεγχος Κεντρικών στοιχείων & LED Πίνακα    

4 Επιθεώρηση Μπαταριών & αυτόματου φορτιστή, 
αλλαγή μπαταριών όπου απαιτείται 

   

5 Ενεργοποίηση Ανιχνευτών – Κομβίων ένα - ένα    

6 Επιθεώρηση Σειρήνων / Φλας    

7 Έλεγχος Διαδικασίας Συναγερμού    

8 Καθαρισμός Κεφαλών Ανιχνευτών    

9 Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας     

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υπογραφή Τεχνικού   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ …………………………. 

…………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………

 
Ημερομηνία ………………… 

 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ/ ΙΣΧΥΣ/ΑΡΙΘ. ΑΝΤΛΙΩΝ/ ΑΡΙΘ. ΠΥΡ. ΦΩΛΕΩΝ  

 

 

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε  Λειτουργί
α 

Παρατηρήσεις 

1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης    

2 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και παροχής    

3 Έλεγχος φορτιστή και κατάσταση μπαταρίας, φόρτιση ή 
αντικατάσταση μπαταρίας 

   

4 Έλεγχος πιεστικού δοχείου, ρύθμιση της πίεσης    

5 Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση    

6 Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα, ή αλλαγή λαδιών    

7 Έλεγχος στάθμης καυσίμου    

8 Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, συντήρηση μίζας    

9 Έλεγχος εδράνων και τριβέων    

10 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα    

11 Έλεγχος διαρροών αντλιών    

12 Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαμενών, λειτουργία 
αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων 
πληρώσεως και λοιπά 

   

13 Έλεγχος και χειρισμός κρουνών συγκροτήματος    

14 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και κεφαλών καταιονισμού    

15 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μέσω διάταξης by - pass    

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Υπογραφή Τεχνικού      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (CO2, FM200, κ.λ.π)  
 

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ...................................................... 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

 
Ημερομηνία ………………… 

 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ 

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 

 

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις 

1 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Αφαιρούνται προσεκτικά οι μοχλοί ενεργοποίησης όλων των 
φιαλών 

   

2 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της εγκατάστασης: 
Πινακίδες, βαφές, λάστιχα, πινακίδες στις πόρτες, ζύγιση 
κυλίνδρων*, συσκευές κλεισίματος πορτών (αν υπάρχουν), 

συσκευές συναγερμού, ανοίγματα (αν υπάρχουν). 

   

3 Λειτουργικός έλεγχος του μηχανισμού ενεργοποίησης των 
φιαλών. 

Όταν πρόκειται για πυροκροτητή αυτός πρέπει να αποσυνδεθεί 
και στη θέση του να συνδεθεί φως συναγερμού 24VDC. 

   

4 Επιθεωρούμε τον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης ώστε να 
μην υπάρχει καμία ένδειξη σφάλματος ή συναγερμού. 

   

5 Επαναφέρουμε με την ειδική πένσα τον ηλεκτρομηχανικό 
ενεργοποιητή σε θέση ηρεμίας ή επανασυνδέουμε τον 
πυροκροτητή. 

   

6 Τοποθετούμε πρώτα το μοχλό στη φιάλη με τον 
ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή ή τον πυροκροτητή. 

   

7 Τοποθετούμε προσεκτικά τους μοχλούς στις φιάλες με τα 
πνευματικά έμβολα. 

   

8 Σύστημα σε θέση λειτουργίας    

9 Ζύγισμα κυλίνδρων για έλεγχο βάρους.  

Αν παρουσιάζεται απώλεια μικτού βάρους (ιδέ στον κύλινδρο) 
μεγαλύτερη από 5 kg, η φιάλη πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό και 
να αναγομωθεί. 

   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 
Υπογραφή Τεχνικού      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ AEROSOL  
 
 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

AEROSOLΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ........ 

…………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 
Ημερομηνία ………………… 

 

 ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 

ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ/ ΖΩΝΕΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ  

ΤΥΠΟΣ & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  

 

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις 

1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης    

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι καλωδιώσεις παροχής 
ρεύματος 

   

3 Ηλεκτρική απομόνωση των γεννητριών DSPA, ξεβίδωμα των 
βάσεων με το thermo cord και τοποθέτηση των πωμάτων 
ασφαλείας 

   

4 Έλεγχος της στερέωσης και τυχόν διάβρωσης των γεννητριών.    

5 
Πλήρης οπτικός έλεγχος του προστατευόμενου χώρου, για 
εμπόδια στο άξονα διάχυσης του αερολύματος, των αποστάσεων 
ασφαλείας, των σημάνσεων, των ανοιγμάτων ή των αεραγωγών. 

   

6 Έλεγχος των καλωδιώσεων και του εξαεριστήρα.     

7 
Έλεγχος του thermo cord και της ημερομηνίας λήξης των 
γεννητριών, ώστε αυτές να μην λήγουν μέσα στο επόμενο 
12μηνο. 

   

8 
Έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας 
πυρανίχνευσης, μπαταρία & αυτόματος φορτιστής, καθαρισμός 
ανιχνευτών, του ηλεκτρικού κυκλώματος ενεργοποίησης των 
γεννητριών, της χρονοκαθυστέρησης και της λειτουργίας του 
εξαερισμού).  

   

9 Δοκιμή ανίχνευσης και ενεργοποίησης του συστήματος, με 
σύνδεση στην θέση των γεννητριών, φωτιστικό σώμα 24VDC 

   

10 
Επανασύνδεση των γεννητριών και θέση του συστήματος σε 
κατάσταση λειτουργίας.     

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 
 

Υπογραφή Τεχνικού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, Φ. ΑΕΡΙΟΥ) 

 
 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ .... 

……………………………………………………………………

 …………………………………………………………………….

 
Ημερομηνία ………………… 

 

 ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  

 

ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ/ ΖΩΝΕΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ  

 

Βήμα Εργασία Ελέγχθηκε Λειτουργία Παρατηρήσεις 

1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης    

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι 
καλωδιώσεις παροχής ρεύματος 

   

3 Έλεγχος Κεντρικών στοιχείων & LED Πίνακα    

4 Επιθεώρηση Μπαταριών & αυτόματου φορτιστή, 
αλλαγή μπαταριών όπου απαιτείται 

   

5 Ενεργοποίηση Ανιχνευτών – Κομβίων ένα-ένα    

6 Επιθεώρηση Σειρήνων / Φλας    

7 Καθαρισμός Κεφαλών Ανιχνευτών    

8 Έλεγχος ηλεκτροβαλβίδων διακοπής παροχής 
αεριού.  

   

9 Έλεγχος του δικτύου διανομής για διαρροές     

10 Έλεγχος Διαδικασίας Συναγερμού και διακοπής της 
παροχής αερίου  

   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 
 

Υπογραφή Τεχνικού      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

ΠΟΛΗ      

ΚΤΙΡΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡ. 

ΖΩΝΩΝ 
ΑΡ. 

ΑΝΙΧ/ΤΩΝ 
ΑΡ. 

ΜΠΟΥΤΩΝ 
ΑΡ.ΣΕΙΡΗΝΩΝ ή 
ΦΑΡΟΣΕΙΡ/ΩΝ 

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1   
            

2   

            

3   
            

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ (ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ)  

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΤ/ΚΟ  
ΜΕΣΟ 

ΧΩΡΟΣ 
ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

ΑΡ. 
ΦΙΑΛΩΝ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΒΑΡΟΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΦΙΑΛΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1       

      

        

      

2       

      

        

      

3       

      

        

      

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ  

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΓΕΝ/ΡΙΑΣ 

ΧΩΡΟΣ 
ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

ΑΡ. 
ΓΕΝ/ΡΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣ/ΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

(m³)  

ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1       

      

        

      

2       

      

        

      

ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ, ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΙΣΧΥΣ ΗΛ. 
ΑΝΤΛΙΑΣ 

(KW) 

ΙΣΧΥΣ 
ΑΝΤΛΙΑΣ 

DIESEL (KW) 

ΠΑΡΟΧΗ 
(m³)/h 

ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ 
ΥΨΟΣ (m) 

ΑΡ. ΠΥΡ/ΚΩΝ 
ΦΩΛΕΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1               

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ* ΠΥΡ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

  

Pa 6 Kg φορητοί   

    

Pa 12 Kg φορητοί   

Pa 12 Kg οροφής   

CO2 5 Kg φορητοί   

CO2 2 Kg φορητοί   

* Για τους πυροσβεστήρες θα επισυνάπτεται το μητρώο ελέγχου 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ. 
 
 Ο προϋπολογισμός για την υπηρεσία «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη των συστημάτων 

μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ», αφορά τα 

συστήματα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια (ιδιόκτητα και 

μισθωμένα) που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

 Ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σε 2 ομάδες, ήτοι: 

 

1. Ομάδα 1η  Αττική 

2. Ομάδα 2η  Θεσσαλονίκη  

 

Ο Προϋπολογισμός απαρτίζεται από δύο τμήματα:  
 

1. Τον προϋπολογισμό της συντήρησης, ο οποίος περιλαμβάνει τις εργασίες προληπτικής 

συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στην «Τεχνική περιγραφή των εργασιών συντήρησης» 

των ειδικών όρων και την εν γένει τεχνική υποστήριξη για την αδιάλειπτη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης. 

 

2. Τον προϋπολογισμό επισκευών και άλλων υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει τις εργασίες 

και τα υλικά όπως περιγράφονται στην «Τεχνική περιγραφή επισκευών και άλλων υπηρεσιών» των 

ειδικών όρων, για να αντιμετωπιστούν βλάβες οι οποίες θα προκύψουν κατά την λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και δεν οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση καθώς και σε εργασίες που 

απαιτούνται να γίνουν για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα 

ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και τις πυροσβεστικές διατάξεις. 

 

Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.   

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Λόγω της μη ύπαρξης επαρκών στοιχείων σε μεγάλο αριθμό των κτιρίων σε ολόκληρη την 

Ελλάδα για τον τύπο και τον αριθμό των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, είναι αδύνατη η 

κατάρτιση προϋπολογισμού κοστολογώντας ξεχωριστά το κάθε σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε 

κάθε κτίριο. 

Δεδομένης αυτής της αδυναμίας, η εκπόνηση του προϋπολογισμού για την συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη έγινε με συγκριτικά στοιχεία από πρόσφατους προϋπολογισμούς που εκπονήθηκαν 

σε διάφορα κτίρια ανά την επικράτεια, στα οποία υπήρχαν ακριβή στοιχεία τόσο για τον τύπο όσο και για 

τον αριθμό των συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, αλλά και από το βαθμό που οι 

προϋπολογισμοί αυτοί ευδοκίμησαν στην διαδικασία των διαγωνισμών και την αίσια αποπεράτωση των 

προγραμματισμένων εργασιών. 
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Κατόπιν, έγινε αναγωγή των δεδομένων αυτών και καθορίστηκε κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο 

(m²) της επιφάνειας του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου. 

Έτσι, τα κτίρια κατατάχθηκαν σε τέσσερις (4) κατηγορίες σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν τους και 

συγκεκριμένα: 

I. Κτίρια με εμβαδόν έως 2.500 m². 

II. Κτίρια με εμβαδόν από 2.501 m² έως 4.500 m². 

III. Κτίρια με εμβαδόν από 4.501 m² έως 6.000 m² 

IV. Κτίρια με εμβαδόν μεγαλύτερο των 6.000 m² 

Για την κάθε κατηγορία και αρχικά για τα κτίρια της περιφέρειας Αττικής καθορίστηκε το κόστος 

ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   

Για το καθορισμό του κόστους στα κτίρια των άλλων περιφερειών λήφθηκαν υπόψη στοιχεία, 

σχετικά με την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των κτιρίων, της απόστασής τους από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα και άλλες ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το κόστος για το κτίριο της Θεσσαλονίκης καθορίστηκε βάσει του 

κόστους ανά m² στην Αττική, προσαυξημένο κατά 10%.  

Στον κατωτέρω πίνακα (1) βλέπουμε το κόστος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ανά m², σε 

σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου και την Ομάδα. 

 

Πίνακας 1 (Κοστολόγιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης). 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ ΈΩΣ 

2.500 Μ² 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ 
ΑΠΌ 2.501 Μ² ΈΩΣ 

4.500Μ² 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ 
ΑΠΌ 4.501 Μ² ΈΩΣ 

6.000 Μ² 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ  6.000 Μ² 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Ομάδα 1
η
) 

0,40 €/m² 0,35 €/ m² 0,30 €/ m² 0,28 €/ m² 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ομάδα 2
η
) 

0,44 €/ m² 0,385 €/ m² 0,33 €/ m² 0,308 €/ m² 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

      Ο προϋπολογισμός επισκευών καθορίζεται σε σχέση με τον προϋπολογισμό συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης ως το 45% του προϋπολογισμού συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Το 

ποσοστό αυτό καθορίζεται από συγκριτικά στοιχεία του κόστους παρόμοιων επισκευών σε κτίρια 

στα οποία έχει καταρτιστεί προϋπολογισμός συντήρησης και υπάρχουν ακριβή στοιχεία των 

εγκατεστημένων συστημάτων πυρασφάλειας. 

Στο κατωτέρω πίνακα (2) βλέπουμε το κόστος επισκευών ανά m², σε σχέση με το συνολικό 

εμβαδόν του κτιρίου και την Ομάδα. 

 

   Πίνακας 2 (Κοστολόγιο επισκευών). 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ ΈΩΣ 

2.500 Μ² 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ 
ΑΠΌ 2.501 Μ² ΈΩΣ 

4.500Μ² 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ 
ΑΠΌ 4.501 Μ² ΈΩΣ 

6.000 Μ² 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ M² ΓΙΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ  6.000 Μ² 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Ομάδα 1
η
) 

0,18 €/ m² 0,1575 €/ m² 0,135 €/ m² 0,126 €/ m² 



Σελίδα 75 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ομάδα 2
η
) 

0,198 €/ m² 0,1733 €/ m² 0,1485 €/ m² 0,1386 €/ m² 

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 Στους κατωτέρω πίνακες περιγράφεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός (συντήρησης/τεχνικής 

υποστήριξης και βλαβών) ανά ομάδα.   

Παρατήρηση: η δαπάνη επισκευών υπολογίζεται σε κάθε κτίριο ξεχωριστά με την εφαρμογή του 45% επί 

της δαπάνης συντήρησης, για την ακρίβεια των υπολογισμών. 

 

1. Αττική  

 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (€) 

1 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

Κτίριο - Ισόγειο, 2 
όροφοι & δώμα 

ΑΘΗΝΑ 
Ρεθύμνου 7 και 

Μετσόβου 13, Αθήνα 746,00 298,40 € 134,28 € 

2 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ Β’ 
ΠΑΡΟΧΩΝ – Β’ ΠΕΡ/ΚΟ 

ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ Β’ 
ΠΑΡΟΧΩΝ – Β’ ΠΕΡ/ΚΟ 

ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ  

2 υπόγεια, 
ισόγειο, & 7 

όροφοι 
ΑΘΗΝΑ Μενάνδρου 41-43 3.442,27 1.204,79 € 542,16 € 

3 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Υπόγειο, 
ισόγειο & 6 

όροφοι 
ΑΘΗΝΑ Ιπποκράτους 19 2.328,00 931,20 € 419,04 € 

4 

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – 

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΑΠΟΤΕ – Α’ ΠΕΡ/ΚΟ 

ΚΕΑΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ 

2 υπόγεια, 
ισόγειο, & 7 

όροφοι 
ΑΘΗΝΑ 

Αγίου Κωνσταντίνου 
16-18 6.023,00 1.686,44 € 758,90 € 

5 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ -

ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ τ. ΟΠΑΔ 

υπόγειο, ισόγειο, 
7ορόφους και 

δώμα 
ΑΘΗΝΑ Ηπείρου 38 3.591,63 1.257,07 € 565,68 € 

6 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 

3ος όροφος 
και τμήμα του 

5ου 
ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 512,30 204,92 € 92,21 € 

7 

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ 
ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-
ΕΤΒΑ ΚΑΙ ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ 

1ος όροφος ΑΘΗΝΑ 
Δραγατσανίου 8, 

Αθήνα 250,00 100,00 € 45,00 € 

8 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ, 

ΙΣΟΓΕΙΟ & 7 
ΟΡΟΦΟΙ 

ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 12 1.662,22 664,89 € 299,20 € 

9 ΑΡΧΕΙΑ 6ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 17,67 7,07 € 3,18 € 

10 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 
4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 243,00 97,20 € 43,74 € 

11 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
4ΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ 
ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 115,00 46,00 € 20,70 € 
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12 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΑ 

5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 4 64,00 25,60 € 11,52 € 

13 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
2ΟΥ, 3ΟΥ, 4ΟΥ, 

5ΟΥ ΚΑΙ 6ΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 4 378,10 151,24 € 68,06 € 

14 

Β' ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟ-
ΓΕΙΟ, 1ος, 2ος, 

3ος, 4ος 
ΟΡΟΦΟΣ, 1Η 
ΕΣΟΧΗ, 2Η 

ΕΣΟΧΗ & 3Η 
ΕΣΟΧΗ 

ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 16 1.790,00 716,00 € 322,20 € 

15 

Β' ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-
ΑΘΗΝΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

6ΟΡΟΦΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ 
ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ & 

ΠΑΤΑΡΙ 

ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 14 1.673,00 669,20 € 301,14 € 

16 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΑΥΤΗΣ 

7όροφο κτίριο 
με 2 υπόγεια 

& ισόγειο 
ΑΘΗΝΑ Σατωβριάνδου 18 2.162,41 864,96 € 389,23 € 

17 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - Γ' 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΔΥΤΙΚΗ 

6όροφο κτίριο 
με υπόγειο & 

ισόγειο 
ΑΘΗΝΑ 

Αγίου Κωνσταντίνου 5 
& Σωκράτους 3.080,01 1.078,00 € 485,10 € 

18 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ- 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α’ – 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. 
ΥΠΟΣΤΗΡ., ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. 

ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ & 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡ/ΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ-
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

6όροφο κτίριο 
με 2 υπόγεια 
& ημιώροφο 

ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 22 4.589,82 1.376,95 € 619,63 € 

19 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ τ.ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 

Α’ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΣΠΕΑΘ) - 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

1ος & 2ος όροφοι 
γραφείων σε 

4όροφο κτίριο με 
υπόγειο, ισόγειο 

και ημιώροφο 

ΑΘΗΝΑ 
Περραιβού 20 & 
Καλλιρρόης 5 

1.317,64 527,06 € 237,18 € 

20 
Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΙΣΥΤ)  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 

Γ ΟΡΟΦΟ 
ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 275,56 110,22 € 49,60 € 

21 
Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΙΣΥΤ)  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 
Ε ΟΡΟΦΟ 

ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 117,58 47,03 € 21,16 € 

22 
Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΤΤΑ) 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 
Β ΟΡΟΦΟ 

ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 270,00 108,00 € 48,60 € 

23 
Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΙΣΥΤ)  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ 
Ε ΟΡΟΦΟ 

ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 157,98 63,19 € 28,44 € 

24 

Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΤΤΑ), Δ' 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΣΕΥΠ) 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 46,00 18,40 € 8,28 € 

25 
Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ (ΤΑΤΤΑ) 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ Χρήστου Λαδά 2 12,00 4,80 € 2,16 € 

26 
 Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 
(ΤΣΠΕΑΘ) 

7όροφο κτίριο 
γραφείων και 

καταστημάτων με 
2 υπόγεια και 

ισόγειο 

ΑΘΗΝΑ Κουμουνδούρου 23 1.572,85 629,14 € 283,11 € 
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27 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

32 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΕ 

ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ 
ΚΤΙΣΜΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ 
ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 2.837,33 993,07 € 446,88 € 

28 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 94,00 37,60 € 16,92 € 

29 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

10 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 

ΣΕ 
ΠΟΛΥΩΡΟΦ

Ο ΚΤΙΣΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 991,71 396,68 € 178,51 € 

30 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 855,34 342,14 € 153,96 € 

31 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ π.Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

15 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 
1ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 & 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 22 395,21 158,08 € 71,14 € 

32 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 1ος, 
2ος, 3ος, 4ος, 
5ος, 6ος, 7ος 

& 8ος 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42 2.417,84 967,14 € 435,21 € 

33 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΕΑΟ – ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΑΥΤΗΣ 

1ος, 2ος, 3ος, 
4ος, 5ος, 6ος, 

7ος & 8ος 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 3.022,00 1.057,70 € 475,97 € 

34 

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ - 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΑΥΤΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΜΕΣΟΠΑΤΩΜ

Α, 1ος, 2ος, 
3ος, 4ος, 5ος, 
6ος, 7ος, 8ος 
ΟΡΟΦος & 

ΔΩΜΑ  

ΑΘΗΝΑ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 & 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 3.286,00 1.150,10 € 517,55 € 

35 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τ.ΟΓΑ  
ισόγειο με 8 

ορόφους 
ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 7.623,13 2.134,48 € 960,52 € 

36 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τ.ΟΓΑ 

ισόγειο, υπόγειο, 
5ος, 6ος 7ος 

όροφος με δώμα 
ΑΘΗΝΑ Αβέρωφ 7 1.178,00 471,20 € 212,04 € 

37 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τ.ΟΓΑ 

υπόγειο, 
ισόγειο,1ος, 

2ος ,3ος, 4ος 
ΑΘΗΝΑ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ 20 3.720,00 1.302,00 € 585,90 € 

38 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

τ.ΟΓΑ 1ος, 2ος, 3ος ΑΘΗΝΑ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ 22 810,00 324,00 € 145,80 € 

39 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

2 υπόγεια, 
ισόγειο & 7 

όροφοι 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Παπαδιαμαντοπούλου 
87 6.053,68 1.695,03 € 762,76 € 

40 ΑΠΟΘΗΚΕΣ τ.ΟΠΑΔ 
ΥΠΟΓΕΙΟ,ΙΣΟ

ΓΕΙΟ, 1ΟΣ 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3 - 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ               
ΘΕΣΗ "ΜΑΡΜΑΡΑ" 

ΠΛΗΣΙΟΝ 8Ο ΧΛΜ ΕΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

2.835,00 992,25 € 446,51 € 

41 

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ 

ΚΤΙΡΙΟ- 
ΥΠΟΓΕΙΟ  

ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13 4.818,76 1.445,63 € 650,53 € 

42 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

  ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 1.966,54 786,62 € 353,98 € 

43 

ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ & 

ΠΑΤΑΡΙ, 1ος - 
5ος 

ΟΡΟΦΟΣ, 
ΔΩΜΑ 

ΑΘΗΝΑ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 & 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ & 

ΚΑΡΥΤΣΗ 
4.213,73 1.474,81 € 663,66 € 

44 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΤΣΜΕΔΕ) 

ΚΤΙΡΙΟ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 

ΠΑΤΑΡΙ & 7 
ΟΡΟΦΟΙ 

ΑΘΗΝΑ 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, 
ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ  6.119,47 1.713,45 € 771,05 € 
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45 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ -

ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ -
ΓΡΑΦΕΙΑ 8ου 

ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 24 122,50 49,00 € 22,05 € 

46 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
  ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29 3.000,00 1.050,00 € 472,50 € 

47 
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ 
Β ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΑΤΡΙΟΥΜ 

ΑΘΗΝΑ 
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-

10 135,30 54,12 € 24,35 € 

48 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ – 
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΠΕΚΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΡΟΦΟΙ - 2 
ΥΠΟΓΕΙΑ, & 
Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η, 
Θ, Ι ΟΡΟΦΟ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ   178, 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ & ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ    

5.883,00 1.764,90 € 794,21 € 

49 ΑΡΧΕΙΟ τ.ΟΑΕΕ 
υπόγειο, ισόγειο, 

1ος & 2ος όροφος 
ΜΟΣΧΑΤΟ Θεσσαλονίκης 147 2.820,00 987,00 € 444,15 € 

50 ΑΡΧΕΙΟ τ.ΟΑΕΕ 2ος όροφος ΜΟΣΧΑΤΟ  Θεσσαλονίκης 101 1.125,00 450,00 € 202,50 € 

51 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

Υπόγειο, 9 
ισόγεια, & 2 

όροφοι 

ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ 

Πειραιώς 167 9.053,10 2.534,87 € 1.140,69 € 

52 ΤΜ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ισόγειο, 1ος & 
2ος όροφος 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Αλμυρίδος 3 - 5 & 

Κωνσταντινουπόλεως 
47& Μυκάλης 68 

2.531,07 885,87 € 398,64 € 

53 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-
ΠΑΡΟΧΩΝ π.Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

5 ΓΡΑΦΕΙΑ 
2ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 160,43 64,17 € 28,88 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 1
ης

 ΟΜΑΔΑΣ    38.169,68 €     17.176,36 €  

 ΦΠΑ 24%:     9.160,72 €      4.122,33 €  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

ης
 

ΟΜΑΔΑΣ: 
  47.330,40 €     21.298,69 €  

 

2. Θεσσαλονίκη 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (€) 

1 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

1ΟΣ, 2ΟΣ, 
3ΟΣ, 4ΟΣ & 

5ΟΣ 
ΟΡΟΦΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26 672,00   295,68 €   133,06 €  

 ΣΥΝΟΛΟ 2
ης

 ΟΜΑΔΑΣ:    295,68 €   133,06 €  

 ΦΠΑ 24%:      70,96 €     31,93 €  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2
ης

 ΟΜΑΔΑΣ:    366,64 €  
 

165,00 € 
(στρογγυλοποιημένο) 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ 

 

A/A 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 24% 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΒΑΔΟΝ            
m²  

1 ΟΜΑΔΑ 1
η
 - Αττική 38.169,68 € 17.176,36 € 55.346,04 € 13.283,05 € 68.629,09 € 114.506,18 

2 ΟΜΑΔΑ 2
η 
-
 
Θεσσαλονίκη 295,68 € 133,06 € 428,74 € 102,90 € 531,64 € 672,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.465,36 € 17.309,42 € 55.774,78 € 13.385,95 € 69.160,73 € 115.178,18 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 

  Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 

1 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης συμβατικών ανιχνευτών 
καπνού (πλήρης με την βάση). 

ΤΕΜ. 35,00 €  17 
Προμήθεια σετ Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) για την 
ομάδα πυροπροστασίας. 

SET 80,00 € 

2 

Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης συμβατικών θερμοδιαφο-

ρικων ανιχνευτών (πλήρης με την 
βάση) 

ΤΕΜ. 35,00 €  18 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

30 Kg 
ΤΕΜ. 130,00 € 

3 
Προμήθεια και εργασίες τοπο-
θέτησης συμβατικού μπουτόν 

χειροκίνητης αναγγελίας. 
ΤΕΜ. 12,00 €  19 

Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 
45Kg 

ΤΕΜ. 170,00 € 

4 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης συμβατικής φαροσειρήνας. 

ΤΕΜ. 30,00 €  20 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

50 Kg 
ΤΕΜ. 185,00 € 

5 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-

τησης φωτιστικών ασφαλείας 
τύπου led. 

ΤΕΜ. 35,00 €  21 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

60 Kg 
ΤΕΜ. 220,00 € 

6 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης φορητών πυροσβεστήρων  

ξηράς σκόνης των 6kg. 
ΤΕΜ. 35,00 €  22 

Υδραυλική δοκιμή φιάλης FM200  
45 Kg 

ΤΕΜ. 360,00 € 

7 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-

τησης  φορητών πυροσβεστήρων  
ξηράς σκόνης των 12kg. 

ΤΕΜ. 60,00 €  23 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης FM200  

100 Kg 
ΤΕΜ. 730,00 € 

8 

Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης  αυτοδιεγερούμενων πυρο-
σβεστήρων οροφής ξηράς σκόνης 

των 12kg. 

ΤΕΜ. 60,00 €  24 
Συσσωρευτής ξηρού τύπου 12V, 
5 - 7 Ah, κατάλληλος για πίνακα 
πυρανίχνευσης ή κατάσβεσης  

ΤΕΜ. 25,00 € 

9 

Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης πίνακα 

πυρανίχνευσης (πλήρης με τις 
μπαταρίες) 4 ζωνών. 

ΤΕΜ. 230,00 €  25 

Συσσωρευτής μολύβδου 
κλειστού τύπου 12V, 70 - 80 Ah, 

κατάλληλος για την εκκίνηση 
πετρελαιοκίνητων αντλιών 

πυροσβεστικών συγκροτημάτων.  

ΤΕΜ. 110,00 € 

10 

Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης συμβατικού πίνακα 

πυρανίχνευσης (πλήρης με τις 
μπαταρίες) 8 ζωνών. 

ΤΕΜ. 480,00 €  26 

Συσσωρευτής μολύβδου 
κλειστού τύπου 12V, 110 - 120 

Ah, κατάλληλος για την εκκίνηση 
πετρελαιοκίνητων αντλιών 

πυροσβεστικών συγκροτημάτων.  

ΤΕΜ. 160,00 € 

11 

Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης συμβατικού πίνακα 

πυρανίχνευσης (πλήρης με τις 
μπαταρίες) 12 ζωνών. 

ΤΕΜ. 520,00 €  27 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε κτίριο έως 
2.500m² 

Αποκοπή  220,00 € 

12 
Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης φορητών 

πυροσβεστήρων CO2 των 5kg. 
ΤΕΜ. 70,00 €  28 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε κτίριο από 
2.501m² έως 4.500m² 

Αποκοπή  250,00 € 

13 
Προμήθεια και εργασίες 

τοποθέτησης απλού 
πυροσβεστικού σταθμού. 

ΤΕΜ. 100,00 €  29 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε κτίριο από 
4501m² έως 6.000m² 

Αποκοπή  300,00 € 

14 
Προμήθεια και εργασίες 

τοποθέτησης πυροσβεστικής 
φωλιάς. 

ΤΕΜ. 120,00 €  30 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας σε κτίριο 

μεγαλύτερα 6.000m² 

Αποκοπή  330,00 € 

15 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

πυροσβεστικών "ΣΤΑΘΜΩΝ"  
ΤΕΜ. 270,00 €   31 

Πυροκροτητής ενεργοποίησης 
κλείστρου (βαρέως τύπου).  

 ΤΕΜ.  75,00 € 

16 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αναπνευστικών συσκευών 

ΤΕΜ. 
1.800,00 

€ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 

  Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 

1 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης συμβατικών ανιχνευτών 
καπνού (πλήρης με την βάση). 

ΤΕΜ. 38,50 €  17 
Προμήθεια σετ Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) για την 
ομάδα πυροπροστασίας. 

SET 88,00 € 

2 

Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης συμβατικών θερμοδιαφο-
ρικών ανιχνευτών (πλήρης με τη 

βάση). 

ΤΕΜ. 38,50 €  18 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

30 Kg 
ΤΕΜ. 143,00 € 

3 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-

τησης συμβατικού μπουτόν 
χειροκίνητης αναγγελίας. 

ΤΕΜ. 13,20 €  19 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

45Kg 
ΤΕΜ. 187,00 € 

4 
Προμήθεια και εργασίες 

τοποθέτησης συμβατικής 
φαροσειρήνας. 

ΤΕΜ. 33,00 €  20 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

50 Kg 
ΤΕΜ. 203,50 € 

5 
Προμήθεια και εργασίες 

τοποθέτησης φωτιστικών 
ασφαλείας, τύπου led 

ΤΕΜ. 38,50 €  21 
Υδραυλική δοκιμή φιάλης CO2 

60 Kg 
ΤΕΜ. 242,00 € 

6 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης φορητών πυροσβεστήρων 

ξηράς σκόνης των 6kg. 
ΤΕΜ. 38,50 €  22 

Υδραυλική δοκιμή φιάλης FM200 
45 Kg 

ΤΕΜ. 396,00 € 

7 
Προμήθεια και εργασίες τοποθέ-
τησης φορητών πυροσβεστήρων 

ξηράς σκόνης των 12kg. 
ΤΕΜ. 66,00 €  23 

Υδραυλική δοκιμή φιάλης FM200 
100 Kg 

ΤΕΜ. 803,00 € 

8 

Προμήθεια και εργασίες το-
ποθέτησης αυτοδιεγερούμενων 
πυροσβεστήρων οροφής ξηράς 

σκόνης των 12kg 

ΤΕΜ. 66,00 €  24 
Συσσωρευτής ξηρού τύπου 12V, 
5 - 7 Ah, κατάλληλος για πίνακα 
πυρανίχνευσης ή κατάσβεσης. 

ΤΕΜ. 27,50 € 

9 

Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης συμβατικού πίνακα 
πυρανίχνευσης (πλήρης με τις 

μπαταρίες) 4 ζωνών. 

ΤΕΜ. 253,00 €  25 

Συσσωρευτής μολύβδου κλει-
στού τύπου 12V, 70 - 80 Ah, 
κατάλληλος για την εκκίνηση 

πετρελαιοκίνητων αντλιών πυ-
ροσβεστικών συγκροτημάτων.  

ΤΕΜ. 121,00 € 

10 

Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης συμβατικού πίνακα 
πυρανίχνευσης (πλήρης με τις 

μπαταρίες) 8 ζωνών. 

ΤΕΜ. 528,00 €  26 

Συσσωρευτής μολύβδου κλει-
στού τύπου 12V,110 - 120Ah, 
κατάλληλος για την εκκίνηση 

πετρελαιοκίνητων αντλιών πυ-
ροσβεστικών συγκροτημάτων.  

ΤΕΜ. 176,00 € 

11 

Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης συμβατικού πίνακα 
πυρανίχνευσης (πλήρης με τις 

μπαταρίες) 12 ζωνών. 

ΤΕΜ. 572,00 €  27 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε κτίριο έως 
2.500m² 

Αποκοπή  242,00 € 

12 
Προμήθεια και εργασίες 
τοποθέτησης φορητών 

πυροσβεστήρων CO2 των 5kg. 
ΤΕΜ. 77,00 €  28 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε κτίριο από 
2.501m² έως 4.500m² 

Αποκοπή  275,00 € 

13 
Προμήθεια και εργασίες 

τοποθέτησης απλού 
πυροσβεστικού σταθμού. 

ΤΕΜ. 110,00 €  29 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε κτίριο από 
4501m² έως 6.000m² 

Αποκοπή  330,00 € 

14 
Προμήθεια και εργασίες 

τοποθέτησης πυροσβεστικής 
φωλιάς. 

ΤΕΜ. 132,00 €  30 

Διαδικασία για την ανανέωση του 
πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας σε κτίριο 
μεγαλύτερα από 6.000m² 

Αποκοπή  363,00 € 

15 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

πυροσβεστικών "ΣΤΑΘΜΩΝ"  
ΤΕΜ. 297,00 €   31 

Πυροκροτητής ενεργοποίησης 
κλείστρου (βαρέως τύπου).  

 ΤΕΜ. 82,50 €  

16 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αναπνευστικών συσκευών 

ΤΕΜ. 
1.980,00 

€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: e-Ε.Φ.Κ.Α. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ,  Τ.Κ 10671- ΑΘΗΝΑ  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., ΑΦΜ …..} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ ……. 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ …… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ …… 
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,} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)….…………. με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό 
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον Φ.Π.Α.) ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 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.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το 
όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: e-Ε.Φ.Κ.Α. 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ,  Τ.Κ 10671 - ΑΘΗΝΑ  
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ................. για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 
ΑΦΜ ……..}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ … 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ … 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ΑΦΜ … 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το 
όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100025231 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22/ΑΘΗΝΑ 10671 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΠΙΝΤΖΑ ΝΙΚΗ  

- Τηλέφωνο: 210 37 29 506/ 210 37 29 772 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mpintza @efka.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.efka.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Aνοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για τη Συντήρηση και Τεχνική 

Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που 

στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με 

δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος» 

-CPV : 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης». 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : ΦΠΥ 39/19 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxx
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IΙΙ 
                                                           
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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vi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 

x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  



Σελίδα 96 

                                                                                                                                                                                                            
xxii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxix
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 


