
     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

                      

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  

Εφορεία Αρχαιοτιτων  οδόπθσ 

Ταχ. Δ/νςθ: Α. Συμεωνίδθ 4 

Τ.Κ:  68131 

Ρλθροφορίεσ: Κ. Καραμπίνα, Ρ. Δαλακοφρα, Χ. 
Καραδιμα 

Τθλ.: 2531022411 

Fax.:  2531021517 

e-mail: efarod@culture.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κομοτθνι,  03/11/2020 

  

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ Α 1/2020 
ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΟΙΚΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΟ ΤΟΥ 

ΟΙΟΥ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΘΣ ΕΝΩΣΙΑΚΘΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
(ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)  

για τθν  

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ επανζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ 

ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΑΜΟΘΑΚΘΣ ΚΑΙ ΕΓΑ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΥΤΕΟΥ ΧΩΟΥ ΑΡΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ» 

CPV: 39154000-6 (εξοπλιςμόσ εκκζςεων)  

Κριτιριο Ανάκεςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ τιμισ  

Ρροχπολογιςμόσ: 699.250,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

Θμερομθνία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: 14-12-2020 

Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 08-12-2020 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ ςτο 
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ 2014-2020»  

(ΕΣΡΑ 2014-2020) 

 

ΚΟΜΟΤΘΝΘ, 2020 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

ΡΕΙΕΧΠΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 7 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 9 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 9 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ .................................................................................................... 10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ..........................................................................................................11 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ......................................................................................................................................... 11 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .............................................................................................................................. 11 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ............................................................................... 11 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ............................................................................................................................... 11 
2.1.4 Γλϊςςα........................................................................................................................................................ 12 
2.1.5 Εγγυιςεισ .................................................................................................................................................... 13 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 13 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ................................................................................................................................ 13 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 14 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 15 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 19 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ........................................................................................... 20 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα........................................................................................................ 20 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 21 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων ................................................................................................................... 21 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 21 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςωορϊν .................................................................................21 
2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 29 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 29 
2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 29 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ........................................................................................................... 29 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 29 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................. 32 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ .......................................................................................................................................32 
2.4.3.2 Τεχνικι προςωορά ......................................................................................................................................................32 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν .............................................................................................................................................................. 34 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 34 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 35 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................36 

3.1  ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 36 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 36 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................. 36 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 37 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 39 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 40 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 42 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ......................................................................................................................43 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 3 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ........................................................................................................................................................... 43 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 43 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 44 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 44 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 45 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 45 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .........................................................................................................46 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 46 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 47 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 47 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ............................................................................................................................... 48 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ..................................................................................................................................49 

6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................. 49 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................... 49 
6.3  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 50 
6.4 ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ...................................................................................................................... 51 
6.5  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................................................. 51 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................53 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α  –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ............................................57 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β –  ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ............................................................................................. 144 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ .............................................................. 231 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – ΣΧΕΔΙΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................................ 242 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ ...................................................................................... 249 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ............................................................................................................ 251 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ .......................................................................................................... 252 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΖΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) .................. 253 

ΡΑΑΤΘΜΑ Η– ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 23 (ΑΡΟΦΑΣΘ 3/24-1-2018) ΤΘΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ......................................................................................................................................... 254 

 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Εωορεία Αρχαιοτιτων οδόπθσ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Α. Συμεωνίδθ 4 

Ρόλθ Κομοτθνι 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 69132 

Χϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL511 

Τθλζωωνο 2531022411 

Φαξ 2531021517 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  efarod@culture.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ3 Κλεοπάτρα Καραμπίνα, Ρ. Δαλακοφρα, Χ. 
Καραδιμα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.culture.gr 

Διεφκυνςθ του προωίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Υπουργείο  και ανικει ςτθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ο πολιτιςμόσ. 

 

Εωαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 5 

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι    
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.govgr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. κακϊσ και μζςω τθσ 
γενικισ διεφκυνςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ ωορζα: (URL) 
culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1706.6 7 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεωϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εωόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάωια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναωερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
7
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναωερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
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Σελίδα 5 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)  Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από  τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Σηοιτεία Διαδικαζίας-Χρημαηοδόηηζη 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ8 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριωζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ , Κωδ. ΣΑ ΕΡ0311. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2018ΕΡ03110017). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο1 τθσ Ρράξθσ: «Αναβάκμιςθ Αρχαιολογικοφ Μουςείου 
Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου χϊρου από ωυςικζσ καταςτροωζσ» θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ 2014-2020» με βάςθ τθν 
Απόωαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1064/24-5-2018 τθσ Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και 
ζχει λάβει κωδικό MIS 5004151. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

 

1.3 Σσνοπηική Περιγραθή θσζικού και οικονομικού ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ επανζκκεςθσ 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ.  

Συγκεκριμζνα, το ωυςικό αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ, αωορά ςτθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ 
προκθκϊν, ειδικϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνιμεσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ, 
αναλόγια, βάςεισ εκκεμάτων και ςτθρίξεισ εξωτερικϊν εκκεμάτων, προπλάςματοσ, ειδικοφ εκκεςιακοφ 
ωωτιςμοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ψθωιακζσ εωαρμογζσ, για τθν οργάνωςθ τθσ μόνιμθσ 
ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ. 

Ειδικά: 

I. Είκοςι τρεισ (23) προκικεσ διαωορετικϊν τφπων 

II. Ειδικζσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ που περιλαμβάνουν: τριάντα εννζα (39) μόνιμεσ εκκεςιακζσ 
καταςκευζσ, είκοςι (20) αναλόγια, είκοςι ζξι (26) βάςεισ εκκεμάτων και διακόςιεσ δεκαεννζα (219) 
ςτθρίξεισ εξωτερικϊν εκκεμάτων  

III. Ζνα (1) πρόπλαςμα του Ιεροφ των Μεγάλων Θεϊν τθσ Σαμοκράκθσ 

IV. Ειδικόσ εκκεςιακόσ φωτιςμόσ (εντόσ και εκτόσ προκθκϊν): 40τ.μ. μεμβρανϊν για προςταςία UV, 
14τ.μ. μεμβρανϊν για προςταςία UV και μείωςθ ωωτεινότθτασ 20%, 31τ.μ. μεμβρανϊν 
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για προςταςία UV και μείωςθ ωωτεινότθτασ 70%, 99τμχ κατευκυνόμενοι προβολείσ ράγασ οροωισ, 
107τμχ προβολείσ ράγασ οροωισ αξεςουάρ κυψζλθσ, 107τμχ προβολείσ ράγασ οροωισ αξεςουάρ 
καλφπτρων, 7,4τρ.μ. γραμμικά LED 30W, 5τμχ DIMMABLE DRIVER 500mA, 80τμχ κατευκυνόμενα 
spot με γωνία δζςμθσ 15º, 43τμχ κατευκυνόμενα spot με γωνία δζςμθσ 30º, 12τμχ κατευκυνόμενα 
spot με γωνία δζςμθσ 60º, 25τμχ τροωοδοτικό 500mA 22W, 4τμχ τροωοδοτικό 500mA 50W, 100τμχ 
push button, 26τμχ DIMMABLE DRIVER 22W, 3τμχ DIMMABLE DRIVER 50W, 5τμχ κατευκυνόμενο 
χωνευτό spot, 1 τμχ DIMMABLE DRIVER 24V, 6τμχ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ 24W T5, 20τμχ λαμπτιρεσ 
ωκοριςμοφ 39W T5,  18τμχ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ 54W T5,  2τμχ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ 80W T5,  
3τμχ BALLAST 2x24W DIM 1-10V, 11τμχ BALLAST 2x39W DIM 1-10V, 9τμχ BALLAST 2x54W DIM 1-
10V, 1τμχ BALLAST 2x80W DIM 1-10V, 24τρ. μ. Profile για ταινία LED αςφμμετρο, 10τρ. μ. Profile για 
ταινία LED ςυμμετρικό, 39τρ. μ. Profile LED ςυμμετρικό με ωακό 60º/90º, 76τρ.μ. ταινία LED 
μονόχρωμθ, 17τμχ μεταςχθματιςτισ 25W/24V, 4τμχ μεταςχθματιςτισ 60W/24V, 4τμχ 
μεταςχθματιςτισ 120W/24V, 28τμχ DALI DIMMER 120W/24V, ζνα (1) ΚΝΧ ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, 
μετατόπιςθ και εγκατάςταςθ υωιςτάμενου εξοπλιςμοφ: 188 τρ.μ. ράγασ εςωτερικοφ χϊρου και 50 
τμχ κατευκυνόμενου προβολζα ράγασ οροωισ. 

V. Εξοπλιςμόσ ψθφιακϊν και διαδραςτικϊν εφαρμογϊν: ζξι (6) οκόνεσ αωισ, ζξι (6) Θ/Υ, οκτϊ (8) 
media players, ζνασ (1) βιντεοπροβολζασ, επτά (7) καλϊδια, ζντεκα (11) τθλεοράςεισ 

 
Τα προσ προμικεια αντικείμενα πρζπει να πλθροφν  επί ποινι αποκλειςμοφ, τα οριηόμενα λεπτομερϊσ ωσ 
προσ τισ ποςότθτεσ και τισ προδιαγραωζσ ςτα Ραραρτιματα Α και Β τθσ παροφςασ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αωοφ εγκαταςτιςει τα αγακά ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ, να απομακρφνει τα 
άχρθςτα υλικά από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςε άψογθ κατάςταςθ 
λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να παραδϊςει τεφχοσ οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 
και να πραγματοποιιςει εκπαίδευςθ του κακοριςμζνου από τθν Ανακζτουςα Αρχι προςωπικοφ για τθ 
ςωςτι χριςθ τουσ. 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 39154000-6 (εξοπλιςμόσ εκκζςεων). 

Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των προαναωερκζντων ειδϊν υπό τθ μορωι χωριςτϊν 
τμθμάτων δεν είναι δυνατι λόγω τθσ ωφςθσ του ζργου, το οποίο ςυνιςτά ενιαίο ςφνολο που προχποκζτει 
τθ ςυλλειτουργία των επιμζρουσ τμθμάτων, ενϊ, παράλλθλα, ωσ ςφνολο απαιτείται να διακζτει 
ομοιογενι λειτουργικά χαρακτθριςτικά και ενιαίο αιςκθτικό φωοσ. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των οκτακοςίων εξιντα επτά χιλιάδων και 
εβδομιντα ευρϊ (867.070,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 
699.250,00€  με ΦΡΑ: 167.820,00€). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε οκτϊ (8) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Α και Β τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ9. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ10: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του άρκρου 267 του ν. 4738/2020 (Αϋ207) «φκμιςθ οωειλϊν και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,12 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)13, 

 του άρκρου 5 τθσ απόωαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν14, 
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 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εωόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

11
 Εωόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

12
 Μόνο εωόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

13
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εωθμερίδεσ ευρείασ κυκλοωορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμωωνα με τθν παρ. 10 
του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εωθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιωερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 8 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςωυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 το άρκρο 41 τθσ από 13/4/2020 ΡΝΡ (ΦΕΚ Α'/84) : "Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ".   

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται 
ρθτά παραπάνω, 

 τθσ με αρ.πρωτ. 1064/24-05-2018 (ΑΔΑ: 6Θ1Χ7ΛΒ-ΝΓ4) Απόωαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Αναβάκμιςθ 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου χϊρου από 
ωυςικζσκαταςτροωζσ» με κωδικό ΟΡΣ 5004151 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανατολικι Μακεδονία 
και Θράκθ 2014-2020»,  

 τθσ εγκεκριμζνθσ με τθν αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/3438/ 2105/162/92/7.1.2017 Υ.Α. 
οριςτικισ μουςειολογικισ και μουςειογραωικισ μελζτθσ τθσ επανζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ 
Μουςείου Σαμοκράκθσ, Διμου Σαμοκράκθσ, Ρ.Ε. Ζβρου, Ρεριωζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ και των εγκεκριμζνων (α) μουςειογραωικι μελζτθ εωαρμογισ και (β) μελζτθ εωαρμογισ 
ωωτιςμοφ που διαβιβάςτθκαν κεωρθμζνεσ από τθν ΔΜΕΕΜΡΚ με το αρ. πρωτ. 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΡΚ/221817/20826/2917/14.6.2017, 

 τθσ επικαιροποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν τθσ Μουςειογραωικισ Μελζτθσ εωαρμογισ και τθσ 
μελζτθσ ωωτιςμοφ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ που ζγινε ςφμωωνα με τθν αρ. πρωτ. 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΟΔ/453640/325808/3566/26-8-2019 Σφμβαςθ Ανάκεςθσ Υπθρεςιϊν,  
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 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εωάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εωθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 
άνω απόωαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμωωνα με τθν παρ.. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ εωάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εωθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιωφλαξθ τθσ 
παρ. 12 του άρκρου 379. 
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 τθσ φπαρξθσ των αναγκαίων πιςτϊςεων για τθν ενταγμζνθ Ρράξθ «Αναβάκμιςθ Αρχαιολογικοφ 
Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου χϊρου από ωυςικζσ καταςτροωζσ»με 
κωδικό Ρράξθσ (ενάρικμο) 2018ΕΡ03110017 τθσ ΣΑΕΡ0311του ΡΔΕ, 

 τθσ με αρ. πρωτ 2864/17-6-2020  διατφπωςθσ ςφμωωνθσ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
του Ε.Ρ. «Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ 2014-2020», 

 τθσ  με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΟΔ/ΤΔΟΥ/575763/407976/4555/2186/16-10-2020 Απόωαςθσ 
τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων οδόπθσ για τθ διενζργεια ανοικτοφ διεκνοφσ θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ. 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 08/12/2020 και ϊρα 14:0015 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 14θ/12/2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ16 

Ρροκιρυξθ17 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 29/10/2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζλαβε προςωρινό αρικμο ENOTICES-
ECAS_ndalakpa/2020-144371.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 18 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 19.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.20:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατωόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 101292,1 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 21222324, ςφμωωνα 
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: τρεισ (3) περιωρειακζσ εωθμερίδεσ εκ των οποίων θ 1 εβδομαδιαίασ 

                                                           
15

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςωορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςωορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

16
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 

άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
17

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροωορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορωι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

18
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

19
 Σφμωωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

20
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κυκλοωορίασ (εωθμερίδα «Θρακικι Αγορά») και δφο (2) θμεριςιεσ εωθμερίδεσ (εωθμερίδα 
«Ραρατθρθτισ τθσ Θράκθσ» και εωθμερίδα «Ο Χρόνοσ»). 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)25 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.culture.gr ςτθ διαδρομι: Αρχικι►Ενθμζρωςθ►Ανακοινϊςεισ -Διαγωνιςμοί►Διεκνείσ 
Διαγωνιςμοί (https://www.culture.gr/el/information/SitePages/international_competitions.aspx) ςτισ 
03/11/202026. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ27, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                                                                                                                                                                 
21

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εωθμερίδεσ ευρείασ κυκλοωορίασ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1

θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
22

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εωθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υωίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

23
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εωθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υωίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
24

 Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
25

 Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

 
26

 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ. 

27
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.culture.gr/el/information/SitePages/international_competitions.aspx
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,28  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρ. ENOTICES-ECAS_ndalakpa/2020-144371 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ 
20PROC007575868), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, 

2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+29, 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, 

4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικυαιολογθτικά, 

5. Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ30. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr31. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
                                                           
28

 Ωσ «ζγγραωο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραωο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραωο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, του περιγραωικοφ εγγράωου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράωων από τουσ υποψθωίουσ και τουσ προςωζροντεσ, των πλθροωοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράωων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναωζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εωαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ 

29
 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

30
 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

αποτελεί προαιρετικό ζγγραωο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

31
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αωοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορωότυποι περιγράωονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαωερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο32. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςωορϊν,  

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν33. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και 
δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)34. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική 

γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από 

ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο
35

. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο
36

. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

                                                           
32

 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόωαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 

33
 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορωι επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

35
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 

36
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 

43 του ν. 4605/2019. 
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Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα37. 

2.1.5 Εγγυιςεισ38 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)39, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
ωορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν40, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (Υποδείγματα εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ε). 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                           
37

 Με τθν επιωφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράωων ςε άλλθ γλϊςςα 
38

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ 
39

 Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ καιάρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
40

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.41 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι42 για τθν υποβολι προςωοράσ43.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.44 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ45 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ46 
(ΡΑΑΤΘΜΑ Ε), ποςοφ των δεκατριϊν χιλιάδων εννιακοςίων ογδόντα πζντε ευρϊ (13.985,00€)47.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι και τισ 12/01/2022, άλλωσ θ προςωορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201648. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

                                                           
41

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

42
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

43
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν ωορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εωόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμωωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

44
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

45
 Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

46
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςωερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

          Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάωιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)). 

48
 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171)) και 

τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ49 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ50 καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

                                                           
49

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
50

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναωορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αωορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποωάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναωοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ ωράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αωορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποωάςεισ. 
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τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου51. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) εάν θ ανακζτουςα αρχι: α) γνωρίηει ότι ο  εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 52 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι 
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο 
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ. 

                                                           
51

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάωια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

52
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
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Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του 
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 
διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά 
τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ του. Οι περ. αϋ και βϋ παφουν να εωαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ ωορζασ 
εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ 
αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν 
καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ54:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201655,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,56 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε 
ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

                                                           
53

 Οι λόγοι τθσ παραγράωου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορωϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

54
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 

 
55

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

56
 Σχετικι διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
ωορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 57 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράωου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)58 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ 59. 

                                                           
57

 Ρρβλ. παράγραωο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραωο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόωαςθ ΔΕΕ τθσ 24 

Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
58

 Ρρβλ. παράγραωο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
59

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.7. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201660. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

Κριτιρια Επιλογισ61 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ62 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

                                                           
60

 Ρρβλ. απόωαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 

61
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ ωορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

62
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια63 

Πςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται64 να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ωσ εξισ: 
αρικμόσ ετϊν (τρία 3) μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν (340.000,00 €) νόμιςμα ευρϊ (€), ιτοι το άκροιςμα 
του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν ετϊν (2017, 2018, 2019) να ανζρχεται ςε 1.020.000,00€ 
τουλάχιςτον. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα65 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται66: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ67, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν  του ςυγκεκριμζνου τφπου, ιτοι προμικειασ και εγκατάςταςθσ προκθκϊν και ςυναωϊν με 
τθν παροφςα διακιρυξθ εκκεςιακϊν καταςκευϊν - εξοπλιςμοφ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό μουςείο ι ωορζα 
ςυνολικοφ φψουσ  800.000,00€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) τουλάχιςτον. Επιςθμαίνεται ότι κα 
λθωκοφν υπόψθ και τα ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν ι παραδόκθκαν και πριν τθν τελευταία 
τριετία, για τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ. 

                                                           
63

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναωζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορωϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμωωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορωϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ με αναωορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροωορίεσ αναωζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροωορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

64
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω. 

65
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4  ν. 4412/2016. Πςον αωορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςωαλίηουν ότι οι οικονομικοί ωορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ ωορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμωζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναωζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορωϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορωϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί ωορείσ με αναωορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναωείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαωανι χωρίσ να 
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροωορίεσ αναωζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροωορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν 
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: 
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

66
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω. 

67
 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν 

πριν από τθν τελευταία τριετία.    
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ68 

Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με:  

Τα πιςτοποιθτικά διαςωάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ του ωορζα ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015  
για το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο69 και όταν αυτόσ δεν είναι ο καταςκευαςτισ απαιτείται να 
διακζτει πιςτοποιθτικό διαςωάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015  από τα 
οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
ωορζων θ παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράωου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ70. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 71. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων 72. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΣΤ, το 

                                                           
68

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016). 

69
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εωόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμμορωϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςωάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ, εωόςον ο 
ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν 
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 
Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ ωορζασ ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 
παρ. 1 του ν. 4412/2016.  

70
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .  
71

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράωεται.   
72

 Ρρβλ. τελευταίο εδάωιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ73 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1.74 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράωεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςωορϊν75 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα76 ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.77 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα7879 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράωου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201680. 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

74
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςωζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr 

         Ρρβλ. και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό 
Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Ρρομικειασ , με 
το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

75
       Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’). 

76
 Ρρβλ. άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

77
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ ωορζα.  Εξακολουκεί να 

υωίςταται θ δυνατότθτα να υπογράωεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που αναωζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάωια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

78
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν ωορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

79
 Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-

Η9Κ)ζγγραωο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
80

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2.5 και 2.2.6 )81. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.482. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν83. 

 

 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν84. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.85 

                                                           
81

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
82

 Θ αναωορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εωόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράωου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016. 

83
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

84
 Ρρβ. παράγραωο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
85

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράωων εγγράωων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραωα δθμοςίων εγγράωων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράωων των δθμοςίων 

εγγράωων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράωων. 

 2. Απλά αντίγραωα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράωων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  
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α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ,που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του86. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.287 και 2.2.3.488 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του89. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόωαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε ωορά ιςχφουν. Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων90. 

                                                                                                                                                                                                 
 3. Απλά αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράωων ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραωα και επικυρωμζνα αντίγραωα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των δικαιολογθτικϊν εγγράωων, 

εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
86

 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7περ. α, υποπερίπτωςθαδ’ του ν. 
4605/2019. 

87
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν ωορολογικισ και 

αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ ωορείσ, οι οικονομικοί ωορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εωόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον ωάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

88
 Εωόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

89
 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
90 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet. 
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γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του91 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ92. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ 
παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, τα 
ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.93 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

                                                           
91

Ρρβλ. παράγραωο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 
ν. 4605/2019. 

92
 Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  

93
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ βεβαίωςθ εγγραωισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροωικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,94 εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 οι 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν ΦΕΚ με τουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων 
οικονομικϊν χριςεων (2017, 2018, 2019), εωόςον ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ και 
δθμοςίευςι τουσ.95 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ιςολογιςμόσ του 2019 δεν ζχει δθμοςιευκεί, οι διαγωνιηόμενοι 
υποβάλουν, επικυρωμζνο ωωτοαντίγραωο κεωρθμζνου από τθν Εωορία ιςοηυγίου μθνόσ Δεκεμβρίου 
2019. Το ιςοηφγιο αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμωανίηεται ο Συνολικόσ 
Κφκλοσ Εργαςιϊν για τθ χριςθ 2019 και από ποιουσ λογαριαςμοφσ του ιςοηυγίου αποτελείται αυτόσ (κατά 
περίπτωςθ). 

Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, το οποίο ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε ζνωςθ – κοινοπραξία, 
είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ προςωρινϊν ιςολογιςμϊν ι οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράωου 
για τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ.  

Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι 
υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ περί του κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ (2017, 
2018, 2019). 

Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραωο.96 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν: 

- Κατάλογο, ςτον οποίο αναωζρονται τα ζργα προμθκειϊν ςυναωι με το προκθρυςςόμενο ζργο, τα 
οποία παραδόκθκαν κατά τθν τελευταία τριετία ι και πριν τθν τελευταία τριετία, ςυμβατικισ 
αξίασ μεγαλφτερθσ των 800.000,00 χιλιάδων ευρϊ (οκτακοςίων χιλιάδων ευρϊ) μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει 
ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ. 

- Ριςτοποιθτικά από πελάτεσ και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τθν υλοποίθςθ των ζργων που 
αναωζρονται ςτον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλιπτεσ των ζργων είναι ωορείσ του δθμοςίου 
τομζα, οι παροχζσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν αποδεικνφονται με ζγγραωο που ζχει εκδοκεί ι 
κεωρθκεί από τθν κατά περίπτωςθ Ανακζτουςα Αρχι. Εάν πρόκειται για ιδιωτικοφσ ωορείσ, με 
βεβαίωςθ του αποδζκτθ ι εωόςον αυτό δεν είναι δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ 

                                                           
94

 Ρρβλ. παράγραωο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

95
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναωζρονται ςτο Μζροσ I του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ ωορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

96
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό ωορζα εγγράωου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016). 
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ωορζα. Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται ζγγραωο που αναωζρεται ςε επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
ζργου και όχι π.χ. θ υπογραωείςα ςφμβαςθ.97 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του98.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εωόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ99 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω 
οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

                                                           
97

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναωζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

98
 Ρρβλ. παράγραωο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
99

 Ρρβλ. άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.100 

Εωόςον εξακολουκεί να υωίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του 
οποίου βεβαιϊνεται με απόωαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, και πάντωσ για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ από 13/4/2020 Ρ.Ν.Ρ. ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει ςε αντικατάςταςθ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου τθσ διακιρυξθσ, δθλαδι του άρκρου 80 του 
ν. 4412/2016 μόνο υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) ι θλεκτρονικι 
υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 
του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ 68), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 
4683/2020 (Αϋ 83), προκειμζνου να εκδοκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να 
ςυναωκεί θ ςφμβαςθ. Στθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο ότι: α) δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) 
εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία 
διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραωι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

 Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αιτθκεί τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ προςκόμιςθσ των 
ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν ςε περίπτωςθ κωλφματοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτϊν, λόγω τθσ αναςτολισ λειτουργίασ 
των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ ανατολισ λειτουργίασ αυτϊν, ςτο πλαίςιο των 
μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ι για άλλο ςοβαρό λόγο. Θ ωσ 
άνω προκεςμία παρατείνεται με απόωαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ 
να απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου αξιολόγθςθσ των προςωορϊν. 

 Θ μθ εμπρόκεςμθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ ςυνιςτά λόγο 
ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ, απόςβεςθσ κάκε δικαιϊματοσ του αναδόχου που 
απορρζει από αυτι και επιβολισ των προβλεπόμενων ςτον νόμο κυρϊςεων. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, 
μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να 
αναλάβει/ουν τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζκπτωτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςωοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ), τθρϊντασ, κατά τα λοιπά, τθ διαδικαςία τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ωσ προσ τθν 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ και τθν προςκόμιςθ των απαιτοφμενων αποδεικτικϊν μζςων του 
άρκρου 80 του ν. 4412/2016.  

                                                           
100

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμωωνθτικό 
μεταξφ προςωζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 
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 Θ εκκακάριςθ και εξόωλθςθ του αναδόχου δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να υλοποιθκεί εάν δεν 
ζχει προθγθκεί θ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ανά 
περίπτωςθ ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ101 

Κριτιριο ανάκεςθσ102 τθσ Σφμβαςθσ103 είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά: 
βάςει τιμισ104. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ 105. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ106. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον 
ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».107 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 

                                                           
101

 Ρρβλ. άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 

102
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςωαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραωζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροωοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςωζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρωωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμωιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροωοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςωζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ).  

103
 Ρρβλ. άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
104

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

105
     Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςωορϊν (και αντιπροςωορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012. 

106
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

107
 Συςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εωόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εωαρμόηονται οι παρ. 

1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016). 
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2009/767/ΕΚ και ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράωουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςωορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραωισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςωορο τρόπο, εωόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ υπογραωισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθωιακισ υπογραωισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθωιακισ 
υπογραωισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαωίου ωζρει υπογραωι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςωορϊν. 108 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.109 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςωορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  ςφμωωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα110, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

                                                           
108

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

109
 Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

110
 Ρρβλ. άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναωερκείςασ υπουργικισ απόωαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
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περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]. Επειδι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν 
αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ 
επιςυνάπτουν και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά) ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα Α, Β και Γ. 

 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου .pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
ωζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ, με τθν επιωφλαξθ 
των αναωερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραωο τθσ παραγράωου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ ωορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει 
υπογραωι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.111 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορωι και ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 
2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα που ωζρουν τθ Σωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραωα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.112 

                                                           
111

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

112
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςωορα  να 

αποδείξουν τθν οικονομικι προςωορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράωεται ςτο περιεχόμενο του 
υποωακζλου οικονομικισ προςωοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν113: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 
και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 
του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορωι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΣΤ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμωωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- 
ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ  «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ESPD)» 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 και τισ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα Η 
«Κατευκυντιρια Οδθγία 23 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ» . 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί ωορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν  υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορωι αρχείου 
PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.  

Σθμειϊνεται το εξισ: 

Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο  ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε ωυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από ωυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ  π.χ. 
GoogleChrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορωι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα Ραραρτιματα Α και Β  τθσ Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα114 115. 

                                                           
113

 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 
114

 Ρρβλ. άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
115

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςωερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςωορά. Αναωζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμωωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςωοράσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Θ Τεχνικι Ρροςωορά περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία (τεχνικζσ περιγραωζσ, ωυλλάδια, τεχνικά ζντυπα 

εγχειρίδια χριςθσ, κ.λπ.) του προςωερόμενου εξοπλιςμοφ, τα οποία κα προςδιορίηουν κατά τρόπο ςαωι 

και μονοςιμαντο, τισ ποιοτικζσ, λειτουργικζσ και λοιπζσ τεχνικζσ ιδιότθτεσ των ανωτζρω, κακϊσ και τθ 

διαδικαςία εκπαίδευςθσ των εκπροςϊπων του ωορζα λειτουργίασ του Μουςείου ςτθ χριςθ των 

παραδοτζων. 

Επίςθσ, ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά κα περιλαμβάνεται διλωςθ εγγφθςθσ για τθν καλι λειτουργία των 

προςωερομζνων αγακϊν διάρκειασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι και χωρίσ 

κανζνα επιπλζον κόςτοσ. Ο διαγωνιηόμενοσ οωείλει, επίςθσ, να περιγράψει τθν αναγκαία ςυντιρθςθ και 

τεχνικι υποςτιριξθ που παρζχει κατά τον χρόνο εγγφθςθσ των προϊόντων, δθλ. τθν αμεςότθτα 

εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ, τθν εξαςωάλιςθ φπαρξθσ ανταλλακτικϊν, κακϊσ και τον χρόνο 

αντικατάςταςισ τουσ, ο οποίοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι αςτοχίασ υλικοφ δε κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ακόμθ, ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά ο διαγωνιηόμενοσ οωείλει να περιγράψει το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο πρζπει να είναι τεκμθριωμζνο, ϊςτε να αποδεικνφεται 

θ τιρθςθ κατ’ ελάχιςτον τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ των οκτϊ (8) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςωοράσ που υποβάλλονται και ςε ζντυπθ μορωι, δεν 

πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςωορά προςκικθ ι 

διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον Διαγωνιηόμενο, θ δε 

Επιτροπι, μονογράωει και ςωραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςωορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν ς’ αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαωι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

Πςα δικαιολογθτικά ι/και ζγγραωα ςυντάςςονται και υπογράωονται από τον ίδιο τον Διαγωνιηόμενο 

πρζπει να ωζρουν τθν ψθωιακι υπογραωι αυτοφ. Οι τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

που υπογράωονται ψθωιακά από τον Διαγωνιηόμενο ι από τα ζχοντα ωυςικά πρόςωπα υποχρζωςθ προσ 

τοφτο, δεν απαιτείται να ωζρουν ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραωισ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.116 

 

Τζλοσ, προκειμζνου να κεωρθκεί άρτια και πλιρθσ θ Τεχνικι Ρροςωορά κα πρζπει να περιλαμβάνει επί 

ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω πιςτοποιθτικά των υλικϊν καταςκευισ: 

1) Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ ότι ο χϊροσ ωιλοξενίασ των εκκεμάτων των 

προκθκϊν είναι πλιρωσ ςτεγανόσ και ζχει μθδενικζσ εκπομπζσ ουςιϊν, για τθν ανεπιωφλακτθ 

ζκκεςθ αρχαιολογικϊν εκκεμάτων. 

2) Ριςτοποιθτικό μθχανιςμϊν προκθκϊν από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ, ότι μποροφν να 

ανοίγουν και να κλείνουν κρφςταλλα βάρουσ ζωσ 180kg και για τουλάχιςτον 1800 ανοίγματα και 

με μζγιςτο άνοιγμα τισ 90 μοίρεσ. 

3) Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ για μθδενικζσ εκπομπζσ ουςιϊν ξφλινθσ 

καταςκευισ από MDF. 

                                                           
116

 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Καμία άλλθ πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο φορζα δεν απαιτείται για τθν πλθρότθτα τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ του υποψθφίου. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ βάςει 
τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.117 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο 
προςωζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)ωάκελλο «οικονομικι προςωορά» τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςωορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμωωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ118) ςε μορωι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.119 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι120. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν121 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν 
δθλϊνεται από τουσ υποψθωίουσ ςτο ςχετικό πεδίο του εντφπου οικονομικισ προςωοράσ. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 

                                                           
117

 Ρρβλ. παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαωινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

118
 Εωόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 

119
 Βλ. παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. 

120
 Βλ. παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016. 

121
 Ρρβλ. άρκρο 97 ν. 4412/2016. 
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οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ είτε όχι.122 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν123 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςωορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2. 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,124 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ. γ  τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
122

 Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
123

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016. 
124

 Ρρβλ. άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν125 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ)126, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ 
των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςωορά» τθν 14θ/12/2020 και ϊρα 11:00 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Με τθν αποςωράγιςθ των ωσ άνω ωακζλων, ςφμωωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςωζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςωορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιωφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςωοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από 
τα μζλθ του οργάνου127. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςωορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςωορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςωράγιςθσ του (υπο)ωακζλου των οικονομικϊν προςωορϊν. 

                                                           
125

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

126
 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
127

 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ ωορείσ που ωζρονται να       ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμωωνα με τα ανωτζρω, αποςωραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι ωάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςωορϊν128. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςωορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι129 προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ.130 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων131 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.132 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςωορά, 
εκδίδεται μια απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςωοράσ και Οικονομικισ Ρροςωοράσ.133 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου134 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 135 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ136 και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραωα που εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

                                                           
128

 Ρρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
129

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ. 
130

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
131

 Ρρβλ. εδάωιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκεμε το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

132
 Ρρβλ. εδάωιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33 του ν.4608/2019. 

133
 Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33 του ν.4608/2019. 

134
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016. 

135
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019. 

136
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςωζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορωι αρχείων .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραωα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι ωωτοτυπία, εωόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν137. Πταν υπογράωονται από τον ίδιο ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραωα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ138 

Το παρόν εωαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαω. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ.139 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά140 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του141.  

                                                           
137

 Σφμωωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

138
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

139
 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
140

 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
141

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3. 
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Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω142και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά143, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάωιο τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
 
και  
 
β) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ.144 Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ145 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

                                                           
142

 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
143

 Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
144

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόωαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςωυγισ. 

145
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. 146 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ147 θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 
ωορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 148 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά149 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου 
PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 150 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςωεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο  επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςωυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι.151 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

                                                           
146

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 
147

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 
148

 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
149

 Σφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

150
 Σφμωωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
151

 Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με 
απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςωυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ152 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςωεφγοντα 
μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εωικτό με οποιοδιποτε πρόςωορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςωυγισ.153 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ.154 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου155. Δικαίωμα άςκθςθσ των 
ίδιωνενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςωυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ156. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

                                                           
152

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

153
 Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

154
 Σφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν 
155 Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
156

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά157. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

                                                           
157

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάωιο του ν. 4412/2016. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 158 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ και προκειμζνου να επιςτραωεί θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ του άρκρου 3 του Σχεδίου Σφμβαςθσ (Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ), ο ανάδοχοσ κατακζτει 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ποςοφ δεκατριϊν χιλιάδων ευρϊ (13.000 €), θ 
οποία κατατίκεται ςτθν ανακζτουςα αρχι ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ. 
Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι ζχει θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ 
των πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ και διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ και καλφπτει τθν 
εγγφθςθ για ςυντιρθςθ, διάκεςθ ανταλλακτικϊν, αποκατάςταςθ ηθμιϊν κλπ. Ο ανάδοχοσ κα είναι 
υποχρεωμζνοσ να παρζχει δωρεάν υπθρεςίεσ για τθν καλι λειτουργία (υπθρεςίεσ εγγφθςθσ) του 
εξοπλιςμοφ που κα προμθκεφςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του. Οι υπθρεςίεσ 
εγγφθςθσ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τθ ςυντιρθςθ, διάκεςθ ανταλλακτικϊν, αποκατάςταςθ 
ηθμιϊν κλπ. ι/και τθν επιδιόρκωςθ και τθν αντικατάςταςθ ελαττωματικϊν μερϊν ι αντικατάςταςθ αυτϊν. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ επιςτρζωεται μετά τθν παρζλευςθ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ και 
τθν ςφνταξθ και ζγκριςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ωσ κατωτζρω 
περιγράωεται (παράγραωοσ 6.4). 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

                                                           
158

 Εδάωιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράωου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.159. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Θ αντικατάςταςθ του υπεργολάβου πραγματοποιείται μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

                                                           
159

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ160 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 161162 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ163 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
160

 Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
161

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

162
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εωόςον 

πρόκειται για ςαωείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναωζρουν το αντικείμενο και τθ ωφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι ωφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

163
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

- Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016164, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, 
β) τιμολόγιο του Αναδόχου για τθν πϊλθςθ αγακϊν,  
γ) ωορολογικι και αςωαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ 
δ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Τα προβλεπόμενα από τισ ωορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)165 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.166 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).167 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

                                                           
164

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
165

 Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάωιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
166

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εωαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

167
 Ρρβλ. Υπουργικι Απόωαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εωαρμογισ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ168 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο169 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ - παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων170 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

                                                           
168

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
169

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
170

 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019. 
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οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ 
προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν 
απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 171 Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, 
διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

                                                           
171

 Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπωσ περιγράωονται 
ςτο Ραράρτθμα Α ςε διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του ν. 4412/16172  ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα Δ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά 
τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ 
ακόλουκουσ τρόπουσ: 

α) Μακροςκοπικι εξζταςθ (με ζμωαςθ ςτθ διαφγεια των κρυςτάλλων των προκθκϊν) 
β) Ζλεγχοσ των διαςτάςεων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν των προκθκϊν 
γ) Ζλεγχοσ των ςθμείων ςυναρμογισ των υλικϊν 
δ) Ζλεγχοσ τθσ λειτουργικότθτασ των μθχανιςμϊν κυρϊν 
ε) Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων αωφγρανςθσ 
ςτ) Ζλεγχοσ των διαςτάςεων των καταςκευϊν 
η) Ρρακτικι δοκιμι 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του ωυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εωόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόωαςθ του αρμόδιου 
αποωαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ 
εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςυνόλου τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ 
αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.173 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ174 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οωείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράωεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι175 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποωαίνεται 
για τθν ςυμμόρωωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ 
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.5.1. Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμωοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2. Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.5.3. Σε αμωότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
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 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016. 
175

 Ρρβλ. άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςωοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).176 

                                                           
176

 Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν.4412/2016. Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο 
«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεωάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ). 

          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ 
ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορωϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαωορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαωείσ και να κείνται εντόσ του υωιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. Οργανωτικι δομι τθσ 
Α.Α.Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ  

 

Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Στουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ τθσ Εωορείασ Αρχαιοτιτων οδόπθσ, βάςει του Ρ.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 
7/Α/22.01.2018) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων 
οι εξισ: 

α) Θ επιςτθμονικι ζρευνα, θ αποκάλυψθ, θ διατιρθςθ, θ ςυντιρθςθ, θ προςταςία, θ ανάδειξθ, θ 
προβολι και θ ωφλαξθ των αρχαιοτιτων, θ ζκκεςθ τουσ ςε Μουςεία, κακϊσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςε 
εκκζςεισ ςτθν θμεδαπι και αλλοδαπι. Επιπλζον, θ μελζτθ, ο προγραμματιςμόσ, θ διαχείριςθ και θ 
εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ, αναςτιλωςθσ, 
ανάδειξθσ και διαμόρωωςθσ των μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του άμεςου ωυςικοφ ι 
μθ περιβάλλοντόσ τουσ, θ εκτζλεςθ όλων των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά 
ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Τα προαναωερκζντα ζργα, όπωσ και θ ςυντιρθςθ κτθριακϊν ι 
άλλων υποδομϊν τθσ ΕΦΑ, δφνανται να εκτελεςκοφν και με κάκε άλλθ νόμιμθ διαδικαςία. 

β) Θ μζριμνα για τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, θ διαχείριςθ των μνθμείων, 
των αρχαιολογικϊν χϊρων, των μουςείων και των ςυλλογϊν, χωρικισ τθσ ευκφνθσ, τα οποία ανικουν ςτο 
Κράτοσ, θ ςυμμετοχι ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα, θ διοργάνωςθ και θ ςυμμετοχι ςε 
θμερίδεσ, ςυνζδρια, ςεμινάρια. Επιπροςκζτωσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, εκδθλϊςεων ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ, θ προβολι των 
επικοινωνιακϊν δράςεων, κακϊσ και θ παραγωγι ςυμβατικϊν και ψθωιακϊν εκδόςεων και 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 

Εωορεία Αρχαιοτιτων οδόπθσ 

Ρροϊςταμζνθ:  

Χρφςα Καραδιμα, Αρχαιολόγοσ με βακμό Αϋ  

Υωιςτάμενα Τμιματα: 

 Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ 

 Τμιμα Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων και Μουςείων 

 Τμιμα Βυηαντινϊν και Μεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων και Μουςείων 

 Τμιμα Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ 

 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ – υποδομζσ 

Αρχαιολογικό Μουςείο Σαμοκράκθσ 

Το Αρχαιολογικό Μουςείο Σαμοκράκθσ (ΑΜΣ) βρίςκεται ςτθν Ραλαιόπολθ τθσ ΒΔ παραλίασ τθσ 
Σαμοκράκθσ ςε απόςταςθ περίπου 100 μ. ΒΔ του Ιεροφ των Μεγάλων Θεϊν και 250 μ. δυτικά τθσ αρχαίασ 
πόλθσ τθσ Σαμοκράκθσ. Φορζασ λειτουργίασ του μουςείου είναι θ ΕΦ.Α. Ζβρου. Το ζργο «Αναβάκμιςθ 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου χϊρου από ωυςικζσ 
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καταςτροωζσ» ςτο πλαίςιο του οποίου προκθρφςςεται θ παροφςα ςφμβαςθ, υλοποιείται από τθν ΕΦ.Α. 
οδόπθσ  βάςει τθσ αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/294204/190953/6459/4172/25.7.2017 (ΑΔΑ: 
ΩΙΚΦ4653Ρ4-Χ3Α) Υπουργικισ Απόωαςθσ για τθν «ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ του ζργου από τθν Εωορεία 
Αρχαιοτιτων οδόπθσ».  

Το μουςείο ςτεγάηεται ςε διϊροωο κτιριο που καταςκευάςτθκε τμθματικά τθν περίοδο 1939-1961 και 
επιςκευάςτθκε πρόςωατα (ΕΣΡΑ 2007-2013, ΕΡΑΝ). Επιπλζον, ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι νζων ιςόγειων 
αποκθκευτικϊν και εργαςιακϊν χϊρων ςυνολικοφ εμβαδοφ 300 μ² (ζνασ χϊροσ μελζτθσ εμβαδοφ 50 μ², 
ζνα εργαςτιριο ςυντιρθςθσ εμβαδοφ 50 μ² και δυο αποκικεσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 200 μ²) ςε ακίνθτο που 
βρίςκεται 150 μ. δυτικά του κεντρικοφ κτιρίου του ΑΜΣ, θ χριςθ του οποίου παραχωρικθκε ςτο 
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ από τον Διμο Σαμοκράκθσ. Εκτόσ από το κεντρικό κτίριο και τουσ 
νζουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, το ΑΜΣ περιλαμβάνει ακόμα το Κτίριο Βϋ (πρϊθν Ξενία Σαμοκράκθσ), το 
οποίο ζχει παραχωρθκεί κατά χριςθ ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και μζχρι πρόςωατα 
χρθςιμοποιοφνταν ωσ χϊροσ υποδοχισ επιςκεπτϊν (αίκουςα περιοδικϊν εκκζςεων), αποκθκευτικόσ και 
χϊροσ ωιλοξενίασ προςωπικοφ. Ρροςωρινά όμωσ χρθςιμοποιείται ωσ αποκθκευτικόσ χϊροσ αρχαίων και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ που προζρχεται από τθν εκκζνωςθ του κεντρικοφ κτιρίου κατά τθ διάρκεια τθσ 
προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου.  

Θ νζα ζκκεςθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ διαρκρϊνεται ςε 5 αίκουςεσ (Αίκουςεσ Αϋ-Εϋ) και 
το Αίκριο που παρεμβάλλεται ανάμεςα ςτισ Αίκουςεσ Γϋ και Δϋ. Επίκεντρο τθσ νζασ ζκκεςθσ παραμζνει το 
Ιερό των Μεγάλων Θεϊν και θ Μφθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Αίκουςα Αϋ, όπου διατθροφνται οι 
παλαιότερεσ αρχιτεκτονικζσ αποκαταςτάςεισ, ςυμπλθρϊνεται με εποπτικό υλικό που ειςάγει τον 
επιςκζπτθ ςτο περιεχόμενο του Μουςείου, θ Αίκουςα Βϋ αναωζρεται ςτθν αρχαία πόλθ τθσ Σαμοκράκθσ, 
μζςω τθσ οποίασ ζωτανε ο υποψιωιοσ μφςτθσ ςτθ μνθμειακι είςοδο του ιεροφ, και ςτισ νεκροπόλεισ, 
ιδιαίτερα ςτθν πιο ςθμαντικι απ' αυτζσ Νότια Νεκρόπολθ. Ακολουκεί θ Αίκουςα Γϋ που περιλαμβάνει 
κινθτά ευριματα και αρχιτεκτονικά μζλθ από περιοχζσ και κτίρια που ςχετίηονται με τθν είςοδο ςτο ιερό 
και τθν ειςαγωγικι μφθςθ (Ρρόπυλο Ρτολεμαίου Βϋ, Συγκρότθμα ειςόδου). Ανάμεςα ςτισ Αίκουςεσ Γϋ και 
Δϋ παρεμβάλλεται το Αίκριο, ςτθν ανατολικι ςτοά του οποίου εκτίκενται επιγραωζσ ςχετικζσ με τθ 
λατρεία, αποτελϊντασ ζνα ενδιάμεςο ςτάδιο ανάμεςα ςτα εκκζματα που αναωζρονται ςτθν ειςαγωγικι 
μφθςθ (Αίκουςα Γϋ) και τθν τελετι, θ οποία παρουςιάηεται ςτθν Αίκουςα Δϋ. Τζλοσ, θ Αίκουςα Εϋ 
αναωζρεται με αντίςτοιχα ευριματα και εποπτικό υλικό ςτθν πολιτιςτικι εξζλιξθ του νθςιοφ ςυνολικά, 
από τθ Μζςθ Νεολικικι περίοδο (6θ χιλιετία π.Χ.) μζχρι τον 19ο αιϊνα. 

 

 
Αρχαιολογικό Μουςείο Σαμοκράκθσ 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Σκοπόσ και ςτόχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ του Υποζργου 1 «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ επανζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ» τθσ πράξθσ «Αναβάκμιςθ 
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Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου χϊρου από ωυςικζσ 
καταςτροωζσ» προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ 
Μουςείου Σαμοκράκθσ και αυτό να καταςτεί πλιρωσ λειτουργικό και επιςκζψιμο.  

Ειδικότερα, θ ςφμβαςθ αωορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ προκθκϊν, ειδικϊν εκκεςιακϊν 
καταςκευϊν, προπλάςματοσ, ειδικοφ εκκεςιακοφ ωωτιςμοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ψθωιακϊν και 
διαδραςτικϊν εωαρμογϊν.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αωοφ εγκαταςτιςει τα αγακά ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ, να απομακρφνει τα 
άχρθςτα υλικά από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςε άψογθ κατάςταςθ 
λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να παραδϊςει τεφχοσ οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 
και να πραγματοποιιςει εκπαίδευςθ του κακοριςμζνου από τθν Ανακζτουςα Αρχι προςωπικοφ για τθ 
ςωςτι χριςθ τουσ. 
Θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των προαναωερκζντων ειδϊν υπό τθ μορωι χωριςτϊν 
τμθμάτων δεν είναι δυνατι λόγω τθσ ωφςθσ του ζργου, το οποίο ςυνιςτά ενιαίο ςφνολο που προχποκζτει 
τθ ςυλλειτουργία των επιμζρουσ τμθμάτων, ενϊ, παράλλθλα, ωσ ςφνολο απαιτείται να διακζτει 
ομοιογενι λειτουργικά χαρακτθριςτικά και ενιαίο αιςκθτικό φωοσ. 

 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ: 

1. Θ αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/3438/2105/162/92/7-1-2015 Υ.Α. ζγκριςθσ τθσ 
οριςτικισ μουςειολογικισ και μουςειογραωικισ μελζτθ τθσ επανζκκεςθσ του 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ, Διμου Σαμοκράκθσ, Ρ.Ε. Ζβρου, Ρεριωζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

2. Οι εγκεκριμζνεσ (α) μουςειογραωικι μελζτθ εωαρμογισ και (β) μελζτθ εωαρμογισ 
ωωτιςμοφ που διαβιβάςτθκαν κεωρθμζνεσ από τθν ΔΜΕΕΜΡΚ με το αρ. πρωτ. 
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ ΔΜΕΕΜΡΚ/221817/20826/2917/13-6-2017. 

3. Θ αρ. πρωτ. 1064/24.05.2018 (ΑΔΑ: 6Θ1Χ7ΛΒ-ΝΓ4) Απόωαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ 
«Αναβάκμιςθ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου 
χϊρου από ωυςικζσ καταςτροωζσ» με Κωδικό ΟΡΣ 5004151 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ» του ΕΣΡΑ 2014-2020. 

4. Θ επικαιροποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν τθσ Μουςειογραωικισ Μελζτθσ εωαρμογισ 
και τθσ μελζτθσ ωωτιςμοφ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ που ζγινε ςφμωωνα 
με τθν αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΟΔ/453640/325808/3566/26-8-2019 Σφμβαςθ 
Ανάκεςθσ Υπθρεςιϊν. 

 

Ρροκαταρκτικζσ διαβουλεφςεισ τθσ αγοράσ-Ρροθγοφμενθ εμπλοκι υποψθφίων  

Δεν απαιτείται. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

Το ωυςικό αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ, αωορά ςτθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ προκθκϊν, ειδικϊν 
εκκεςιακϊν καταςκευϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνιμεσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ, αναλόγια, βάςεισ 
εκκεμάτων και ςτθρίξεισ εξωτερικϊν εκκεμάτων, προπλάςματοσ, ειδικοφ εκκεςιακοφ ωωτιςμοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ψθωιακζσ εωαρμογζσ, για τθν οργάνωςθ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ 
κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 39154000-6 (εξοπλιςμόσ εκκζςεων). 
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Ειδικά, θ προμικεια περιλαμβάνει: 

VI. Είκοςι τρεισ (23) προκικεσ διαωορετικϊν τφπων 

VII. Ειδικζσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ που περιλαμβάνουν: τριάντα εννζα (39) μόνιμεσ εκκεςιακζσ 
καταςκευζσ, είκοςι (20) αναλόγια, είκοςι ζξι (26) βάςεισ εκκεμάτων και διακόςιεσ δζκα εννζα (219) 
ςτθρίξεισ εξωτερικϊν εκκεμάτων  

VIII. Ζνα (1) πρόπλαςμα του Ιεροφ των Μεγάλων Θεϊν τθσ Σαμοκράκθσ 

IX. Ειδικόσ εκκεςιακόσ φωτιςμόσ (εντόσ και εκτόσ προκθκϊν): 40τ.μ. μεμβρανϊν για προςταςία UV, 
14τ.μ. μεμβρανϊν για προςταςία UV και μείωςθ ωωτεινότθτασ 20%, 31τ.μ. μεμβρανϊν 
για προςταςία UV και μείωςθ ωωτεινότθτασ 70%, 99τμχ κατευκυνόμενοι προβολείσ ράγασ οροωισ, 
107τμχ προβολείσ ράγασ οροωισ αξεςουάρ κυψζλθσ, 107τμχ προβολείσ ράγασ οροωισ αξεςουάρ 
καλφπτρων, 7,4τρ.μ. γραμμικά LED 30W, 5τμχ DIMMABLE DRIVER 500mA, 80τμχ κατευκυνόμενα 
spot με γωνία δζςμθσ 15º, 43τμχ κατευκυνόμενα spot με γωνία δζςμθσ 30º, 12τμχ κατευκυνόμενα 
spot με γωνία δζςμθσ 60º, 25τμχ τροωοδοτικό 500mA 22W, 4τμχ τροωοδοτικό 500mA 50W, 100τμχ 
push button, 26τμχ DIMMABLE DRIVER 22W, 3τμχ DIMMABLE DRIVER 50W, 5τμχ κατευκυνόμενο 
χωνευτό spot, 1 τμχ DIMMABLE DRIVER 24V, 6τμχ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ 24W T5, 20τμχ λαμπτιρεσ 
ωκοριςμοφ 39W T5,  18τμχ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ 54W T5,  2τμχ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ 80W T5,  
3τμχ BALLAST 2x24W DIM 1-10V, 11τμχ BALLAST 2x39W DIM 1-10V, 9τμχ BALLAST 2x54W DIM 1-
10V, 1τμχ BALLAST 2x80W DIM 1-10V, 24τρ. μ. Profile για ταινία LED αςφμμετρο, 10τρ. μ. Profile για 
ταινία LED ςυμμετρικό, 39τρ. μ. Profile LED ςυμμετρικό με ωακό 60º/90º, 76τρ.μ. ταινία LED 
μονόχρωμθ, 17τμχ μεταςχθματιςτισ 25W/24V, 4τμχ μεταςχθματιςτισ 60W/24V, 4τμχ 
μεταςχθματιςτισ 120W/24V, 28τμχ DALI DIMMER 120W/24V, ζνα (1) ΚΝΧ ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, 
μετατόπιςθ και εγκατάςταςθ υωιςτάμενου εξοπλιςμοφ: 188 τρ.μ. ράγασ εςωτερικοφ χϊρου και 50 
τμχ κατευκυνόμενου προβολζα ράγασ οροωισ. 

X. Εξοπλιςμόσ ψθφιακϊν και διαδραςτικϊν εφαρμογϊν: ζξι (6) οκόνεσ αωισ, ζξι (6) Θ/Υ, οκτϊ (8) 
media players, ζνασ (1) βιντεοπροβολζασ, επτά (7) καλϊδια, ζντεκα (11) τθλεοράςεισ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α  –  Τεχνικζσ προδιαγραφζσ και λοιπζσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ 

 

Το ωυςικό αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ 
επανζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ» κα εκτελεςτεί ςτο πλαίςιο του ζργου 
«Αναβάκμιςθ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου χϊρου από 
φυςικζσ καταςτροφζσ» και αωορά ςτθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ προκθκϊν και ειδικϊν 
εκκεςιακϊν καταςκευϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μόνιμεσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ, αναλόγια, βάςεισ 
εκκεμάτων και ςτθρίξεισ εξωτερικϊν εκκεμάτων, ενόσ προπλάςματοσ, ειδικοφ εκκεςιακοφ ωωτιςμοφ και 
εξοπλιςμοφ ψθωιακϊν και διαδραςτικϊν εωαρμογϊν, για τθν οργάνωςθ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ, ςφμωωνα με τθν Διακιρυξθ και όλα τα Ραραρτιματα αυτισ. 

Συγκεκριμζνα πρόκειται για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ των παρακάτω πζντε (5) ομάδων:  

  

Α. ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΡΟΘΘΚΕΣ  

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Β.1 ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Β.2 ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

Β.3 ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Β.4 ΣΤΘΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Γ. ΡΟΡΛΑΣΜΑ 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

Ε. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 
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 Α. ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΡΟΘΘΚΕΣ  

 

Οι προκικεσ αποτελοφν ενιαίεσ και αυτόνομεσ καταςκευζσ. Ρροορίηονται για τθν ζκκεςθ, 
παρουςίαςθ, προςταςία, ανάδειξθ και ερμθνεία αυκεντικϊν ευρθμάτων και λοιπϊν εκκεμάτων μικρισ 
ςχετικά κλίμακασ. Σε γενικζσ γραμμζσ αποτελοφνται από δφο τμιματα. Το ςυμπαγζσ μζροσ, όπου 
αναπτφςςεται θ υποδομι υποςτιριξθσ, ανάδειξθσ, ερμθνείασ και προςταςίασ των εκκεμάτων και το 
διάωανο μζροσ που επιτρζπει τθ κζαςι τουσ. Επιπροςκζτωσ, ευάρικμεσ προκικεσ περιλαμβάνουν 
επιδαπζδια βάςθ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τουσ και διαμορωϊνεται μαηί με τα υπόλοιπα 
τμιματα των προκθκϊν ωσ μία ενιαία καταςκευι. 

Ο αρικμόσ των προκθκϊν με βάςθ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τθν οριςτικι μουςειολογικι 
μελζτθ, ςτθν προςπάκεια να αυξθκοφν οι αυτόνομεσ καταςκευζσ για τθ δθμιουργία πιο ευζλικτου 
(καταςκευαςτικά) εκκεςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ζκκεςθσ. 

Το ςυμπαγζσ μζροσ των προκθκϊν είναι δικζλυωθ καταςκευι με εςωτερικό αεροςτεγι κάλαμο 
(χϊροσ τοποκζτθςθσ εκκεμάτων) και περιμετρικό κζλυωοσ προςταςίασ. 

Ο εςωτερικόσ κάλαμοσ όπου κα βρίςκονται τα εκκζματα είναι αεροςτεγισ, οι δε επιωάνειζσ του είναι 
επιχρωματιςμζνεσ με κατάλλθλθ βαωι χωρίσ άλλο επιπρόςκετο υλικό επζνδυςθσ. Τα υλικά που κα 
ζρχονται ςε άμεςθ επαωι με τον χϊρο αυτό (ςτεγανωτικά υλικά, βαωζσ κλπ.) οωείλουν να πλθροφν 
ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και προδιαγραωζσ ςυντιρθςθσ των εκκεμάτων όπωσ 
περιγράωονται παρακάτω. Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ κα επιτρζπει μζγιςτθ εναλλαγι του αζρα ςτο 
εςωτερικό των προκθκϊν τθσ τάξεωσ του 10% θμερθςίωσ.  

Το εξωτερικό κζλυωοσ του ςυμπαγοφσ μζρουσ είναι κατά περίπτωςθ εμωανζσ ι αωανζσ και οωείλει 
να ανταποκρίνεται ςε υψθλζσ προδιαγραωζσ υλικϊν, λειτουργίασ και τρόπου καταςκευισ όπωσ 
περιγράωονται παρακάτω. Στθν περίπτωςθ προκθκϊν αναρτθμζνων από μεταλλικό ωορζα, το εξωτερικό 
κζλυωοσ οωείλει να είναι κατάλλθλα ενιςχυμζνο ςτα ςθμεία ανάρτθςθσ. 

Μεταξφ των δφο κελυωϊν του ςυμπαγοφσ μζρουσ τοποκετοφνται οι μθχανιςμοί λειτουργίασ, 
αςωάλειασ, μθχανικισ υποςτιριξθσ και ωωτιςμοφ τθσ προκικθσ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι καλωδιϊςεισ 
ωωτιςμοφ, οι ροοςτάτεσ, οι ςυςκευζσ ελζγχου των ςυνκθκϊν του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ των 
προκθκϊν (ςε όςεσ προκικεσ απαιτείται) και τα λοιπά εξαρτιματα παραμζνουν εκτόσ του ςτεγανοφ 
χϊρου εκκεμάτων. Ο χϊροσ αυτόσ είναι αωανισ και οωείλει να είναι επαρκισ ποιοτικά και ποςοτικά για 
τθν υποδοχι των παραπάνω μθχανιςμϊν. 

Στον εςωτερικό ςτεγανό χϊρο των προκθκϊν καταλιγουν οι απολιξεισ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων, 
κακϊσ και οι απαραίτθτεσ κυρίδεσ των ςυςκευϊν ελζγχου ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ (ςε όςεσ προκικεσ 
απαιτείται). Οι οπζσ διζλευςθσ των παραπάνω εξαρτθμάτων οωείλουν να ςτεγανοποιθκοφν επαρκϊσ, 
αναλόγωσ με τισ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ των εκάςτοτε εκκεμάτων. 

Στο ςφνολο ςχεδόν των προκθκϊν ςτο άνω μζροσ του εςωτερικοφ ςτεγανοφ κελφωουσ τοποκετείται 
διαχφτθσ ωωτιςμοφ που δθμιουργεί ενιαία κατανομι του ωωτιςμοφ ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ (βλ. 
ςχζδια προκθκϊν). Πλεσ οι πθγζσ ωωτιςμοφ είναι κρυωζσ, αποκλειόμενθσ κάκε περίπτωςθσ να είναι 
κατά το ελάχιςτο ορατζσ (για τθν τοποκζτθςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων βλζπε επί μζρουσ ςχζδια 
προκθκϊν: ςχ. Ρ1 ζωσ Ρ23). 

Το διαωανζσ μζροσ των προκθκϊν είναι καταςκευαςμζνο από γυαλί και αποτελείται από ςτακερά και 
κινθτά ςτοιχεία. 
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Οι μθχανιςμοί ανοίγματοσ, ςυγκράτθςθσ και κλειδϊματοσ/αςωάλιςθσ των ανοιγόμενων γυάλινων 
μερϊν των προκθκϊν προβλζπεται να μθν είναι ορατοί και να ενςωματϊνονται ςτα ςτοιχεία τθσ 
καταςκευισ των προκθκϊν, με τρόπο αιςκθτικά και λειτουργικά άρτιο. 

Το ςυμπαγζσ μζροσ των προκθκϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από μζταλλο (χαλυβδοελάςματα) ι/και 
από ωφλλα μοριοςανίδασ, και τα διαωανι μζρθ από γυαλί. Στισ περιςςότερεσ προκικεσ προβλζπεται θ 
επικάλυψθ των επιωανειϊν του ςυμπαγοφσ μζρουσ από γυάλινεσ επιωάνειεσ (ςτακερζσ ι κινθτζσ). Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ εωαρμόηεται βαωι τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ του κρυςτάλλου (backpaint) για 
απόκρυψθ του ςυμπαγοφσ τμιματοσ τθσ προκικθσ. 

Θ ζκκεςθ περιζχει ςυνολικά είκοςι τρεισ (23) προκικεσ που κατανζμονται ςτισ εκκεςιακζσ ενότθτεσ 
των αικουςϊν. Εννζα (9) από τισ είκοςι τρεισ (23) εξοπλίηονται με υποδομι για ενεργθτικό ςφςτθμα 
ςτακεροποίθςθσ των ςυνκθκϊν υγραςίασ ςτο εςωτερικό τουσ και μια (1) από τισ είκοςι τρεισ (23) 
εξοπλίηεται με πακθτικό ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ των ςυνκθκϊν υγραςίασ ςτο εςωτερικό τθσ. Οι 
προκικεσ αυτζσ διακζτουν κυρίδεσ επίςκεψθσ του μθχανιςμοφ ι του υλικοφ υποςτιριξθσ αυτισ τθσ 
λειτουργίασ. Οι ςυςκευζσ ελζγχου υγραςίασ τοποκετοφνται ςτθν προκικθ ςε κζςεισ που ορίηονται ςτα 
ςχετικά ςχζδια. 

Θ επιςκεψιμότθτα όλων των εξαρτθμάτων υποςτιριξθσ των προκθκϊν (κλειδαριζσ, εξαρτιματα 
ωωτιςμοφ, ςυςκευζσ ρφκμιςθσ υγραςίασ και εν γζνει ελζγχου περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν) είναι 
ςθμαντικι παράμετροσ τθσ κανονικισ λειτουργίασ των προκθκϊν και προβλζπονται ςτθν παροφςα 
μελζτθ.  

Τα εκκζματα εντόσ των προκθκϊν είτε εναποτίκενται ελεφκερα, είτε αναρτϊνται ι ςτερεϊνονται ςε 
εςωτερικζσ βάςεισ, οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ του κελφωουσ του ςτεγανοφ εςωτερικοφ καλάμου και 
χωρίσ να τον κίγει κακ’ οποιοδιποτε τρόπο. Στθν περίπτωςθ που περιλαμβάνονται ράωια για τθν 
τοποκζτθςθ εκκεμάτων, κα είναι προςαρμοςμζνα ςε ανεξάρτθτθ «πλάτθ» ςτθν πίςω εςωτερικι 
επιωάνεια των προκθκϊν. Στθν πλειονότθτά τουσ οι προκικεσ διακζτουν ςτο εςωτερικό τουσ «πλάτθ» για 
ανάρτθςθ εκκεμάτων κακϊσ και επικλινι βάςθ για τθν τοποκζτθςθ των λεηαντϊν ταυτότθτασ των 
εκκεμάτων. 

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ όλων των προκθκϊν είναι ςε απόχρωςθ RAL 6022, ενϊ οι εςωτερικζσ 
επιωάνειεσ και οι εςωτερικζσ βάςεισ ςε απόχρωςθ RAL 1013. Θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ του 
κρυςτάλλου (backpaint) είναι επίςθσ RAL 6022. 

 

Α.1 ΡΟΘΘΚΕΣ ΤΥΡΟΥ Α: επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοφερόμενθ προκικθ 

ΡΟΘΘΚΕΣ: Ρ1, Ρ4, Ρ6, Ρ11, Ρ12, Ρ13, Ρ17, Ρ18, Ρ20, Ρ21,Ρ22, Ρ23 (ςυνολικά δϊδεκα 
προκικεσ) 

 

Ρρόκειται για αυτόνομεσ καταςκευζσ, αυτοωερόμενεσ, κατακόρυωθσ ανάπτυξθσ εκκεμάτων, ςε 
επαωι με ζναν ι δφο τοίχουσ (γωνιακζσ) που αποτελοφνται από ςυμπαγζσ μζροσ με ανοικτι μία, δφο ι 
τρεισ πλευρζσ κατά περίπτωςθ και αντιςτοίχωσ διαωανζσ μζροσ με τρεισ, δφο ι μία πλευρά. Ανάλογα με 
τθν περίπτωςθ, θ ζδραςι τουσ γίνεται επί του δαπζδου (προκικθ με βάςθ) ι επί άλλου δομικοφ ςτοιχείου 
(προκικθ χωρίσ βάςθ). Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, ςτον ςχεδιαςμό των προκθκϊν προβλζπεται θ 
ςυμπαγισ βάςθ και θ κακ’ φψοσ ςυνζχειά τθσ με διαωανζσ υλικό (ανοιγόμενο ι ςτακερό) να είναι 
ςυνεπίπεδεσ και να διαμορωϊνουν ζνα ςυνεχζσ πρίςμα. 

Οι αυτοωερόμενεσ προκικεσ αντιμετωπίηουν το κζμα τθσ ςτιριξθσ. Θ εξαςωάλιςθ τθσ ςτατικισ τουσ 
επάρκειασ ζναντι ανατροπισ και εν γζνει ζναντι κάκε δυναμικισ ωόρτιςθσ (π.χ. ςειςμοφ), γίνεται 
πρωτίςτωσ με αντίβαρα τοποκετθμζνα ςτθ βάςθ των προκθκϊν. Ωσ προσ αυτό πρζπει να λθωκεί υπόψθ θ 
δυναμικι κατανομι των βαρϊν κατά το άνοιγμα των κυρϊν. Ππου κρικεί απαραίτθτο θ ςτιριξθ των 
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προκθκϊν αντιμετωπίηεται με πάκτωςθ ςτο όμορο δομικό ςτοιχείο του κελφωουσ του κτθρίου με χριςθ 
αγκυρίων επικουρικισ ςτερζωςθσ. Θα χρθςιμοποιθκοφν μθχανικά αγκφρια. 

Σε περίπτωςθ μεγάλου μεγζκουσ, οι προκικεσ καταςκευάηονται ςε επιμζρουσ τμιματα και 
ςυναρμολογοφνται ςε μία ενιαία καταςκευι επί τόπου. 

Οι προκικεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι ςτο ςφνολό τουσ ανοιγόμενεσ και ανάλογα με το εκκεματικό 
τουσ περιεχόμενο διακζτουν ςφςτθμα ελζγχου των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν τθσ προκικθσ. Ανεξαρτιτωσ αν 
θ ζδραςι τουσ γίνεται επί του δαπζδου ι επί κτιςτοφ δομικοφ ςτοιχείου, διακζτουν ρεγουλατόρουσ 
οριηοντίωςθσ. Το άνω τμιμα διαμορωϊνεται για τθν τοποκζτθςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων και του 
διαχφτθ ομοιόμορωου ωωτιςμοφ. Επικουρικά διακζτουν ςυςτοιχία ωωτιςτικϊν ςωμάτων spots 
λαμπτιρων LED για ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων εκκεμάτων, ενϊ δφναται να υποδεχκοφν πλακζτα με ταινία 
LED για περαιτζρω βελτίωςθ του ωωτιςμοφ τουσ. Οι προκικεσ διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω 
τουσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

Τζλοσ, για τθν απόλυτθ οριηοντίωςθ των προκθκϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ κα χρθςιμοποιθκοφν 
ρεγουλατόροι βαρζοσ τφπου ικανοί να ωζρουν το βάροσ τθσ προκικθσ και πλζον του ίδιου βάρουσ αυτισ 
ςε ποςοςτό ≥ 20%. Οι ρεγουλατόροι κα πρζπει να είναι αωανείσ από το μζςο φψοσ του παρατθρθτι και 
κατά ςυνζπεια να απζχουν τουλάχιςτον 5 εκ. από τισ όψεισ των προκθκϊν. 

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ τουσ και θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ των κρυςτάλλων 
(backpaint) είναι ςε απόχρωςθ RAL 6022, ενϊ οι εςωτερικζσ επιωάνειεσ και οι εςωτερικζσ βάςεισ ςε 
απόχρωςθ RAL 1013. 

 

ΡΟΘΘΚΕΣ ΤΥΡΟΥ Α 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Ρ1 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,82 Χ 0,43 Χ 2,54μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΟΧΙ 

1 τεμ. 

2 

Ρ4 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
5,00 Χ 0,58 (0,73) Χ 2,35μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

3 

Ρ6 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,07 Χ 0,36 Χ 2,13μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

4 Ρ11 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 1 τεμ. 
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Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,22 Χ 0,43 Χ 2,13 μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

5 

Ρ12 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,60 Χ 0,45 Χ 1,91μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

6 

Ρ13 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,12 Χ 0,43 Χ 2,13μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

7 

Ρ17 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,11 Χ0,36 Χ2,13μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

8 

Ρ18 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
3,40 Χ 0,68(0,83) Χ 2,05 μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

9 

Ρ20, Ρ22 (επιδαπζδιεσ επίτοιχεσ αυτοωερόμενεσ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,00 Χ 0,36 Χ 2,13μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ Ρ20: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ Ρ22: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενεσ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

2 τεμ. 

10 

Ρ21 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,81 Χ 0,38 Χ 1,56 μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΟΧΙ 

1 τεμ. 

11 Ρ23 (επιδαπζδια επίτοιχθ αυτοωερόμενθ) 1 τεμ. 
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Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Ο,86Χ0,36Χ2,13μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

 
 
 
Α.2 ΡΟΘΘΚΘ ΤΥΡΟΥ Β: επιδαπζδια περίοπτθ αυτοφερόμενθ προκικθ 
ΡΟΘΘΚΘ: Ρ15 (μια προκικθ) 
 

Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει μία μόνο προκικθ. Ρρόκειται για αυτόνομθ ενιαία καταςκευι, 
αυτοωερόμενθ. Το ςυμπαγζσ τμιμα περιορίηεται ςε μζροσ τθσ μίασ πλευράσ, τθν οροωι και τθ βάςθ τθσ 
προκικθσ με διαωανι όλθ τθν υπόλοιπθ επιωάνεια τθσ προκικθσ. Οι δφο επιμικεισ πλευρζσ είναι 
ανοιγόμενεσ, ενϊ οι δφο διαωανείσ μικρζσ πλευρζσ είναι ςτακερζσ και ςτθρίηουν τθν οροωι. Διακζτει 
ςφςτθμα ελζγχου των εςωτερικϊν τθσ ςυνκθκϊν. Θ ζδραςι τθσ γίνεται επί του δαπζδου και διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. Το άνω τμιμα διαμορωϊνεται για τθν τοποκζτθςθ των ωωτιςτικϊν 
ςωμάτων και του διαχφτθ ομοιόμορωου ωωτιςμοφ. Επικουρικά διακζτει περιμετρικά ςυςτοιχίεσ 
ωωτιςτικϊν ςωμάτων spots λαμπτιρων LED για ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων εκκεμάτων. Θ προκικθ διακζτει 
κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ 
οροωισ. 

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ τθσ και θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ των κρυςτάλλων 
(backpaint) είναι ςε απόχρωςθ RAL 6022, ενϊ οι εςωτερικζσ επιωάνειεσ και οι εςωτερικζσ βάςεισ ςε 
απόχρωςθ RAL 1013. 

 

ΡΟΘΘΚΘ ΤΥΡΟΥ Β 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Ρ15 (επιδαπζδια περίοπτθ αυτοωερόμενθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
2,80 Χ 0,91 Χ 2,03μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 
Επιδαπζδια βάςθ: ΝΑΙ 

1 τεμ. 

 
 

Α.3 ΡΟΘΘΚΕΣ ΤΥΡΟΥ Γ: αναρτθμζνεσ επίτοιχεσ προκικεσ 

ΡΟΘΘΚΕΣ: Ρ2, Ρ3, Ρ9, Ρ10, Ρ14, Ρ16 (ζξι προκικεσ) 

 

Ρρόκειται για αυτόνομεσ καταςκευζσ, αναρτθμζνεσ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ των επιωανειϊν 
υποδοχισ των εκκεματικϊν ενοτιτων, κατακόρυωθσ ανάπτυξθσ εκκεμάτων, ςε επαωι με ζναν ι δφο 
τοίχουσ (γωνιακζσ) που αποτελοφνται από ςυμπαγζσ μζροσ με ανοικτι μία, δφο ι τρεισ πλευρζσ κατά 
περίπτωςθ και αντιςτοίχωσ διαωανζσ μζροσ με τρεισ, δφο ι μία πλευρά. Οι επίτοιχεσ προκικεσ 
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«ειςχωροφν» ςτθν επιωάνεια υποδοχισ των εκκεματικϊν ενοτιτων. Ειδικό περιμετρικό τεμάχιο 
λειτουργεί ωσ αρμοκάλυπτρο ςτα ςθμεία επαωισ των προκθκϊν με το υλικό επζνδυςθσ των επιωανειϊν 
υποδοχισ. 

Είναι ςτο ςφνολό τουσ ανοιγόμενεσ και ανάλογα με το εκκεματικό τουσ περιεχόμενο διακζτουν 
ςφςτθμα ελζγχου των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν τθσ προκικθσ. Το άνω τμιμα διαμορωϊνεται για τθν 
τοποκζτθςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων και του διαχφτθ ομοιόμορωου ωωτιςμοφ. Επικουρικά οριςμζνεσ 
διακζτουν ςυςτοιχία ωωτιςτικϊν ςωμάτων spots λαμπτιρων LED για τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων 
εκκεμάτων, ενϊ άλλεσ δφναται να υποδεχκοφν πλακζτα με ταινία LED για περαιτζρω βελτίωςθ του 
ωωτιςμοφ τουσ (βλ. ςχζδια προκθκϊν). Οι προκικεσ διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τουσ μζροσ 
και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ τουσ και θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ του κρυςτάλλου 
(backpaint) είναι ςε απόχρωςθ RAL 6022. 

 

ΡΟΘΘΚΕΣ ΤΥΡΟΥ Γ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Ρ2 (αναρτθμζνθ επίτοιχθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,75 Χ 0,36 Χ 1,57μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

1 τεμ. 

2 

Ρ3 (αναρτθμζνθ επίτοιχθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,20 Χ 0,36 Χ 1,42μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (πακθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

1 τεμ. 

3 

Ρ9 (αναρτθμζνθ επίτοιχθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,42 Χ 0,43 Χ 1,06μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

1 τεμ. 

4 

Ρ10 (αναρτθμζνθ επίτοιχθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,10 Χ 0,38 Χ 1,58μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

1 τεμ. 

5 

Ρ14 (αναρτθμζνθ επίτοιχθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,80 Χ 0,31 Χ 0,52μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

1 τεμ. 

6 Ρ16 (αναρτθμζνθ επίτοιχθ) 1 τεμ. 
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Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,30 Χ 0,31 Χ 1,58μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

 
 
Α.4 ΡΟΘΘΚΘ ΤΥΡΟΥ Δ: κατακόρυφθ εντοιχιςμζνθ ςε καταςκευι προκικθ 
ΡΟΘΘΚΘ: Ρ5 (μια προκικθ) 
 

Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει μία μόνο προκικθ. Ρρόκειται για αυτόνομθ ενιαία καταςκευι, 
ενςωματωμζνθ ςε διαχωριςτικό τοιχίο, αναρτθμζνθ επί μεταλλικοφ ςκελετοφ. Διακζτει μόνο μία πλευρά 
ορατι, που είναι διαωανισ και ανοιγόμενθ. Ρεριμετρικά τθσ προκικθσ τοποκετείται ειδικό τεμάχιο-
αρμοκάλυπτρο μεταξφ προκικθσ και υλικοφ επζνδυςθσ του διαχωριςτικοφ τοιχίου. Το άνω τμιμα 
διαμορωϊνεται για τθν τοποκζτθςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων (ςυςτοιχία ωωτιςτικϊν ςωμάτων spots 
λαμπτιρων LED). 

Θ προκικθ διακζτει οπζσ εξαεριςμοφ ςτο άνω μζροσ. 

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ τθσ και θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ του κρυςτάλλου 
(backpaint) είναι ςε απόχρωςθ RAL 6022, ενϊ οι εςωτερικζσ επιωάνειεσ ςε απόχρωςθ RAL 1013. 

 

ΡΟΘΘΚΘ ΤΥΡΟΥ Δ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Ρ5 (κατακόρυωθ εντοιχιςμζνθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,90 Χ 0,25 Χ 0,52μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανοιγόμενθ 

1 τεμ. 

 
 

Α.5. ΡΟΘΘΚΕΣ ΤΥΡΟΥ Ε: οριηόντιεσ ι κεκλιμζνεσ, ζνκετεσ ςε καταςκευι προκικεσ 

ΡΟΘΘΚΕΣ: Ρ7, Ρ8, Ρ19 (τρεισ προκικεσ) 

 

Ρρόκειται για αυτόνομεσ καταςκευζσ, οριηόντιασ ανάπτυξθσ εκκεμάτων, ζνκετεσ ςε άλλα δομικά 
ςτοιχεία, διαωανείσ ςτο άνω τουσ μζροσ, με ανακλινόμενο άνοιγμα υποςτθριηόμενο από ζμβολα. 

Ανάλογα με το εκκεματικό τουσ περιεχόμενο διακζτουν ςφςτθμα ελζγχου των εςωτερικϊν ςυνκθκϊν. 
Ο ωωτιςμόσ γίνεται από τισ δφο πλευρζσ τθσ προκικθσ με πλακζτεσ ταινιϊν LED. 

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των προκθκϊν και θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ του 
κρυςτάλλου (backpaint) είναι ςε απόχρωςθ RAL 6022, ενϊ οι εςωτερικζσ επιωάνειεσ και οι εςωτερικζσ 
βάςεισ ςε απόχρωςθ RAL 1013. 
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ΡΟΘΘΚΕΣ ΤΥΡΟΥ Ε 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Ρ7 (κεκλιμζνθ ζνκετθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,70 Χ 0,36 Χ 0,65μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανακλινόμενθ 

1 τεμ. 

2 

Ρ8 (οριηόντια ζνκετθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,57 Χ 0,54 Χ 0,21μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΟΧΙ 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανακλινόμενθ 

1 τεμ. 

3 

Ρ19 (κεκλιμζνθ ζνκετθ) 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,35 Χ 0,54 Χ 0,30 μ. 
Σφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ: ΝΑΙ (ενεργθτικό) 
Τφποσ ανοίγματοσ: ανακλινόμενθ 

1 τεμ. 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΘΘΚΩΝ  

 

Ρροκικθ Ρ1: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ διαςτάςεων 1,82Χ0,43Χ2,54 μ. ςε επαωι με 
υωιςτάμενθ τοιχοποιία. Θ προκικθ περιζχει ζκτυπθ επιωάνεια του κεντρικοφ ακρωτθρίου του Ἱεροῦ ςε 
κλίμακα 1:1 με τα ςωηόμενα ςπαράγματα του ακρωτθρίου ςτθ ωυςικι τουσ ςχετικι κζςθ. 

Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, μίασ διαωανοφσ όψθσ και δεν ζχει ιδιαίτερθ βάςθ λόγω ανάγκθσ των 
εκκεμάτων για μεγάλθ χωρθτικότθτα. Θ γυάλινθ πρόςοψθ ζχει αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων 
και ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. Το μζγεκοσ του ωφλλου τθσ γυάλινθσ πρόςοψθσ επιβάλλει τθ 
χριςθ βαρζων μθχανιςμϊν ανοίγματοσ, κακϊσ και τθν ανάγκθ επικουρικισ ςτιριξθσ τθσ προκικθσ ςτθν 
υωιςτάμενθ τοιχοποιία. Για τθ ςτιριξθ κα χρθςιμοποιθκοφν τα κατάλλθλα αγκφρια, όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ διακζτει ρεγουλατόρουσ 
οριηοντίωςθσ. 

Θ εκτφπωςθ και τα εκκζματα αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ ξφλινθσ πλάτθσ που 
εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω μζρουσ 
τθσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ, πλακζτα με ταινία LED ςτο πρόςκιο τμιμα ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ 
για βελτίωςθ του διάχυτου γενικοφ ωωτιςμοφ και ζξι (6) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτθ ζνταςθσ για 
ςθμειακό ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 
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Ρροκικθ Ρ2: Επίτοιχθ προκικθ διαςτάςεων 0,75Χ0,36Χ1,575 μ. αναρτθμζνθ ςτο μεταλλικό ςκελετό τθσ 
καταςκευισ Κ-Β2. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και λίκινα εκκζματα. 

Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, δφο διαωανϊν όψεων και ενςωματϊνεται ςτθν επιωάνεια υποδοχισ τθσ 
καταςκευισ Κ-Β2. Ρεριμετρικά τοποκετείται αρμοκάλυπτρο ιδιαίτερθσ μεταλλικισ διατομισ. Θ γυάλινθ 
πρόςοψθ είναι ανοιγόμενθ, ζχει αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων και ωζρει βαωι ςτθν πίςω 
πλευρά τθσ. 

Τα εκκζματα αναπτφςςονται ςε βάςθ με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ και ςε ράωι. Το ράωι 
ωζρεται από αυτόνομθ αποςπϊμενθ ξφλινθ πλάτθ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό 
τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω μζρουσ τθσ. Στθν απότμθςθ τθσ βάςθσ τοποκετοφνται οι 
λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ, πλακζτα με ταινία LED ςτο πρόςκιο τμιμα ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ 
για βελτίωςθ του διάχυτου γενικοφ ωωτιςμοφ και τζςςερα (4) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτθ ζνταςθσ 
για ςθμειακό ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, το ράωι ωζρει 
πρόςκετθ πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ3: Επίτοιχθ προκικθ διαςτάςεων 1,20Χ0,36Χ1,42 μ. αναρτθμζνθ ςτον μεταλλικό ςκελετό τθσ 
καταςκευισ Κ-Β4. Θ προκικθ περιζχει νομίςματα. 

Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, μίασ διάωανθσ όψθσ και ενςωματϊνεται ςτθν επιωάνεια υποδοχισ τθσ 
καταςκευισ Κ-Β4. Ρεριμετρικά τοποκετείται αρμοκάλυπτρο ιδιαίτερθσ μεταλλικισ διατομισ. Θ γυάλινθ 
πρόςοψθ είναι ανοιγόμενθ, ζχει αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων και ωζρει βαωι ςτθν πίςω 
πλευρά τθσ. 

Τα νομίςματα τοποκετοφνται ςε επαναλαμβανόμενεσ ανεξάρτθτεσ βάςεισ ειδικοφ ςχεδιαςμοφ ανά 
νόμιςμα. Οι βάςεισ αναρτϊνται ςε αυτόνομθ αποςπϊμενθ ξφλινθ πλάτθ με εγκοπζσ (slats) που 
εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω μζρουσ 
τθσ. Θ βάςθ κάκε νομίςματοσ ωζρει εκτφπωςθ ςε βινφλιο με τον εμπροςκότυπο και τον οπιςκότυπο του 
νομίςματοσ ςε μεγζκυνςθ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και οκτϊ (8) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτθ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

Θ προκικθ διακζτει πακθτικό ςφςτθμα αφφγρανςθσ τφπου art sorb ι ιςοδφναμου. Το υλικό 
τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ τθσ προκικθσ εντόσ ειδικισ υποδοχισ θ οποία είναι προςβάςιμθ από το 
εςωτερικό τθσ προκικθσ. 

 

Ρροκικθ Ρ4: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 5,00Χ0,58 
(0,73)Χ2,35 μ. ςε επαωι με δφο υωιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ. Θ προκικθ περιζχει πολυάρικμα αντικείμενα 
κεραμικά, λίκινα και μεταλλικά, κατανεμθμζνα ςε πολλζσ διαωορετικζσ ομάδεσ. Αυτό επιβάλλει τθν 
ανάγκθ για διαςπορά κειμενολεηαντϊν κατά τρόπο, ϊςτε τα κείμενα υποςτιριξθσ να βρίςκονται ςε όμορθ 
κζςθ προσ τα αντικείμενα ςτα οποία αναωζρονται. 
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Θ προκικθ είναι μίασ διαωανοφσ όψθσ και ζχει ειδικά διαμορωωμζνθ ευρφτερθ βάςθ κατά 16 εκ. για 
τθν υποδοχι κειμενολεηαντϊν εξωτερικά του προςτατευμζνου χϊρου των εκκεμάτων, αλλά ςε άμεςθ 
ςχζςθ με αυτά. Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, με δφο ωφλλα μικουσ 2,50 μ. ζκαςτο, με αωανι μθχανιςμό 
ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Θ γυάλινθ πρόςοψθ ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. Λόγω μεγζκουσ κα 
καταςκευαςτεί ςε δφο τουλάχιςτον τμιματα και κα ςυναρμολογθκεί επί τόπου. Το μζγεκοσ των ωφλλων 
τθσ γυάλινθσ πρόςοψθσ επιβάλλει τθ χριςθ βαρζων μθχανιςμϊν ανοίγματοσ, κακϊσ και τθν ανάγκθ 
επικουρικισ ςτιριξθσ τθσ προκικθσ ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία. Για τθ ςτιριξθ κα χρθςιμοποιθκοφν τα 
κατάλλθλα αγκφρια, όπωσ προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι 
τθσ διακζτει ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιϊν ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Τα ράωια επίςθσ είναι πακτωμζνα επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ 
ομαδοποίθςθσ των εκκεμάτων χρθςιμοποιοφνται κατακόρυωα διαχωριςτικά ςτοιχεία από plexiglass 
αμμοβολισ μεταξφ των όμορων βάςεων εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και είκοςι τζςςερα (24) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για 
ςθμειακό ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, τα ράωια ωζρουν 
πρόςκετθ πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ. Θ προςζγγιςθ των λαμπτιρων γίνεται 
από το πρόςκιο μζροσ τθσ προκικθσ. 

Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Τα μθχανιματα υποςτιριξθσ 
τοποκετοφνται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι επιςκζψιμα από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. 

 

Ρροκικθ Ρ5: Εντοιχιςμζνθ προκικθ διαςτάςεων 0,90Χ0,25Χ0,52μ. ενςωματωμζνθ ςε διαχωριςτικό 
τοιχίο, αναρτθμζνθ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ τθσ καταςκευισ Κ-Β1. Θ προκικθ περιζχει ελάχιςτα 
κεραμικά εκκζματα μικρισ κλίμακασ, ςυμβολικοφ χαρακτιρα. 

Διακζτει μία πλευρά ορατι, που είναι διαωανισ. Θ γυάλινθ πρόςοψθ είναι ανοιγόμενθ, ζχει αωανι 
μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων και ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. Ρεριμετρικά τθσ προκικθσ 
τοποκετείται ειδικό τεμάχιο-αρμοκάλυπτρο μεταξφ προκικθσ και υλικοφ επζνδυςθσ του διαχωριςτικοφ 
τοιχίου. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςθσ με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με τθν τοποκζτθςθ ςυςτοιχίασ τεςςάρων (4) spots 
λαμπτιρων LED ςε κατακόρυωθ κζςθ με ροοςτάτθ ζνταςθσ. 

Θ προκικθ διακζτει οπζσ εξαεριςμοφ ςτο άνω μζροσ. Θ προςζγγιςθ των λαμπτιρων γίνεται από τον 
πρόςκιο μζροσ τθσ προκικθσ. 

 

Ρροκικθ Ρ6: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,07Χ0,36Χ2,13 μ. ςε 
επαωι με νζα τοιχοποιία και τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Γ2. Θ προκικθ περιζχει αντικείμενα 
κεραμικά, λίκινα και μεταλλικά.Θ προκικθ είναι τριϊν διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι 
μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του 
ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
κάκε όψθσ τθσ προκικθσ. 
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Για τθ ςτατικι επάρκεια τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ, όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιϊν ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Τα ράωια επίςθσ είναι πακτωμζνα επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και ζξι (6) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, το ράωι ωζρει πρόςκετθ 
πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ 
υγραςίασεςωτερικϊν ςυνκθκϊν. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ τοποκετείται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι 
επιςκζψιμο από ανοιγόμενθ κυρίδα. 

 

Ρροκικθ Ρ7: Ρροκικθ κεκλιμζνθ, ζνκετθ ςε αναλόγιο τφπου Α4, ςυνολικϊν διαςτάςεων 0,70Χ0,36Χ0,65 
μ. Θ προκικθπεριζχει μεταλλικά αντικείμενα. 

Θ προκικθ ζχει μία διάωανθ όψθ με ανακλινόμενο υαλοπίνακα που ωζρει περιμετρικά μεταλλικι 
μάςκα και αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Θ ανάκλιςθ γίνεται με μθχανιςμοφσ περιςτροωισ περί 
οριηόντιο άξονα υποςτθριηόμενθ από ζμβολα. Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων ςε κλιμακωτι 
διάταξθ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τισ δφο πλευρζσ με πλακζτεσ ταινιϊν LED. 

Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ 
τοποκετείται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι επιςκζψιμο από ανοιγόμενθ κυρίδα που βρίςκεται πίςω από τθν 
αποςπϊμενθ πρόςοψθ του αναλογίου ΑΝ4. 

 

Ρροκικθ Ρ8: Ρροκικθ οριηόντια, ζνκετθ ςτθ βάςθ-κεμζλιο τθσ τμθματικισ αναςτιλωςθσ τθσ πρόςοψθσ 
του Ανακιματοσ των Φιλίππου Γϋ και Αλεξάνδρου Δϋτθσ ενότθτασ Γ1γ ςτθν καταςκευι Κ-Γ4, ςυνολικϊν 
διαςτάςεων 0,57Χ0,54Χ0,21 μ. Θ προκικθ περιζχει μαρμάρινα αντικείμενα επίςτρωςθσ δαπζδου ςε ζνα 
ενιαίο ςφνολο. Θ προκικθ τοποκετείται ςε τζτοιο ςχετικό φψοσ ϊςτε τα εκκζματα να βρίςκονται ςτθ κζςθ 
του δαπζδου του μνθμείου. 

Θ προκικθ ζχει μία οριηόντια διάωανθ όψθ με ανακλινόμενο υαλοπίνακα που ωζρει περιμετρικά 
μεταλλικι μάςκα και αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Θ ανάκλιςθ γίνεται με μθχανιςμοφσ 
περιςτροωισ περί οριηόντιο άξονα υποςτθριηόμενθ από ζμβολα. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται ςε βάςθ ςτο φψοσ του περιβάλλοντοσ δαπζδου. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τισ δφο πλευρζσ με πλακζτεσ ταινιϊν LED. 

 

Ρροκικθ Ρ9: Επίτοιχθ προκικθ διαςτάςεων 1,42Χ0,43Χ1,06 μ. αναρτθμζνθ ςτον μεταλλικό ςκελετό τθσ 
καταςκευισ Κ-Γ4. Θ προκικθ περιζχει ζκτυπθ επιωάνεια ςίμθσ ςε κλίμακα 1:1 με ςωηόμενα λίκινα 
ςπαράγματα ςίμθσ ςτθν αρχικι τουσ ςχετικι κζςθ. 

Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, μίασ διάωανθσ όψθσ και ενςωματϊνεται ςτθν επιωάνεια υποδοχισ τθσ 
καταςκευισ Κ-Γ4. Ρεριμετρικά τοποκετείται αρμοκάλυπτρο ιδιαίτερθσ μεταλλικισ διατομισ. Θ γυάλινθ 
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πρόςοψθ είναι ανοιγόμενθ, ζχει αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων και ωζρει βαωι ςτθν πίςω 
πλευρά τθσ. 

Τα εκκζματα αναρτϊνται από τθν πλάτθ και τοποκετοφνται ςε βάςθ που καλφπτει όλο το κάτω μζροσ 
τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου τοποκετοφνται οι 
λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ. Ο ωωτιςμόσ ςυμπλθρϊνεται με πλακζτα με ταινία LED ςτο πρόςκιο τμιμα 
ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ για βελτίωςθ του διάχυτου γενικοφ ωωτιςμοφ. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ10: Επίτοιχθ προκικθ διαςτάςεων 1,10Χ0,38Χ1,58 μ. αναρτθμζνθ ςτον μεταλλικό ςκελετό τθσ 
καταςκευισ Κ-Γ2. 

Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, τριϊν διαωανϊν όψεων και ενςωματϊνεται ςτθν επιωάνεια υποδοχισ 
τθσ καταςκευισ Κ-Γ2. Ρεριμετρικά τοποκετείται αρμοκάλυπτρο ιδιαίτερθσ μεταλλικισ διατομισ. 

Θ προκικθ είναι τριϊν διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι 
τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ 
και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιϊν. Τα ράωια πακτϊνονται επί αυτόνομθσ 
αποςπϊμενθσ ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με 
ειδικι διαμόρωωςθ του άνω μζρουσ τθσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και ζξι (6) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, ζνα ράωι ωζρει πρόςκετθ 
πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ11: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,22Χ0,43Χ2,13 μ. 
ςε επαωι με τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Γ3. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και λίκινα 
αντικείμενα. 

Θ προκικθ είναι τριϊν διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι 
τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ 
και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
κάκε όψθσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιοφ ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
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του άνω μζρουσ τθσ. Το ράωι επίςθσ πακτϊνεται επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο 
το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου 
τοποκετοφνται οι λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και οκτϊ (8) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, το ράωι ωζρει πρόςκετθ 
πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ12: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,60Χ0,45Χ1,91 μ. 
ςε επαωι με τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Δ9. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και λίκινα 
αντικείμενα. Θ προκικθ είναι μίασ διαωανοφσ όψθσ, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ 
κρυςτάλλων και ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και 
θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ 
να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ όψθσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιοφ ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Το ράωι επίςθσ πακτϊνεται επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο 
το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου 
τοποκετοφνται οι λεηάντεσ των εκκεμάτων. Για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ομαδοποίθςθσ των εκκεμάτων 
χρθςιμοποιείται κατακόρυωο διαχωριςτικό ςτοιχείο από plexiglass αμμοβολισ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ, πλακζτα με ταινία LED ςτο πρόςκιο τμιμα ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ 
για βελτίωςθ του διάχυτου γενικοφ ωωτιςμοφ και ζξι (6) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για 
ςθμειακό ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, το ράωι ωζρει 
πρόςκετθ πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ13: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,12Χ0,43Χ2,13 μ. 
ςε επαωι με τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Δ8. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά λίκινα και 
μεταλλικά αντικείμενα. 

Θ προκικθ είναι τριϊν διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι 
τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ 
και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
κάκε όψθσ τθσ προκικθσ. Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του 
μεταλλικοφ ςκελετοφ όπωσ προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι 
τθσ, θ προκικθ διακζτει ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 
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Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιοφ ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Το ράωι επίςθσ πακτϊνεται επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο 
το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου 
τοποκετοφνται οι λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και οκτϊ (8) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, το ράωι ωζρει πρόςκετθ 
πλακζτα με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ 
τοποκετείται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι επιςκζψιμο από ανοιγόμενθ κυρίδα. 

 

Ρροκικθ Ρ14: Επίτοιχθ προκικθ διαςτάςεων 0,80Χ0,31Χ0,52 μ. αναρτθμζνθ ςτον μεταλλικό ςκελετό τθσ 
καταςκευισ Κ-Δ3. Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, τριϊν διαωανϊν όψεων και ενςωματϊνεται ςτθν 
επιωάνεια υποδοχισ τθσ καταςκευισ Κ-Δ3. Ρεριμετρικά τοποκετείται αρμοκάλυπτρο ιδιαίτερθσ 
μεταλλικισ διατομισ. 

Θ προκικθ είναι τριϊν διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι 
τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ 
και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ15: Αυτόνομθ ενιαία καταςκευι, αυτοωερόμενθ, διαςτάςεων 2,80Χ0,91Χ2,03 μ. ςε άμεςθ 
επαωι με τθν καταςκευι Κ-Δ1. Θ προκικθ περιζχει πολυάρικμα αντικείμενα κεραμικά, λίκινα και 
μεταλλικά, κατανεμθμζνα ςε πολλζσ διαωορετικζσ ομάδεσ. Αυτό επιβάλλει τθ διαςπορά των λεηαντϊν 
κατά τρόπο ϊςτε να βρίςκονται ςε άμεςθ ςχζςθ με τα αντικείμενα ςτα οποία αναωζρονται. 

Το ςυμπαγζσ τμιμα περιορίηεται ςε μζροσ τθσ μίασ πλευράσ, τθν οροωι και τθν βάςθ τθσ προκικθσ 
με διαωανι όλθ τθν υπόλοιπθ περίμετρο τθσ προκικθσ. Οι δφο επιμικεισ πλευρζσ είναι ανοιγόμενεσ (θ 
μία με δφο ανοιγόμενα ωφλλα και θ άλλθ με ζνα) με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι δφο 
διαωανείσ ςτενζσ πλευρζσ είναι ςτακερζσ και ςτθρίηουν τθν οροωι. Οι διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ 
καλφπτουν τα τμιματα του ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. Θ 
προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
κάκε όψθσ τθσ προκικθσ. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει ρεγουλατόρουσ 
οριηοντίωςθσ. 
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Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί πολλαπλϊν βάςεων και ραωιοφ ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ 
αποςπϊμενθσ ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ επί του 
ςυμπαγοφσ τμιματοσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω μζρουσ τθσ. Το ράωι επίςθσ πακτϊνεται επί τθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ομαδοποίθςθσ των εκκεμάτων χρθςιμοποιοφνται κατακόρυωα 
διαχωριςτικά ςτοιχεία από plexiglass αμμοβολισ μεταξφ των όμορων βάςεων εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με πλακζτεσ LED με ωακό και διαχφτθ που καλφπτει 
το μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ. Επιπλζον, με δεκαπζντε (15) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ 
ζνταςθσ για ςθμειακό ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων που τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ μεγάλθσ 
διάςταςθσ τθσ προκικθσ ςτισ δφο πλευρζσ (5 ςτθ μία και 10 ςτθν άλλθ). Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό 
ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ τοποκετείται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι 
επιςκζψιμο από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. 

 

Ρροκικθ Ρ16: Επίτοιχθ προκικθ διαςτάςεων 1,30Χ0,31Χ1,58 μ. αναρτθμζνθ ςτον μεταλλικό ςκελετό τθσ 
καταςκευισ Κ-Δ5. Θ προκικθ περιζχει λίκινα κραφςματα του πλοίου τθσ βάςθσ τθσ Νίκθσ τθσ 
Σαμοκράκθσ. 

Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, τριϊν διαωανϊν όψεων, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων και 
ενςωματϊνεται ςτθν επιωάνεια υποδοχισ τθσ καταςκευισ Κ-Δ5. Ρεριμετρικά τοποκετείται αρμοκάλυπτρο 
ιδιαίτερθσ μεταλλικισ διατομισ. Οι τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του 
ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Τα εκκζματα αναρτϊνται από τθν αυτόνομθ αποςπϊμενθ ξφλινθ πλάτθ που εωαρμόηεται και 
ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω μζρουσ τθσ πλάτθσ. Επίςθσ 
τοποκετοφνται ςε βάςθ που καλφπτει όλο το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται με πλακζτεσ με ταινίεσ LED που τοποκετοφνται ςτθν οροωι και ςτο 
κάτω πρόςκιο τμιμα τθσ προκικθσ, ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ. 

 

Ρροκικθ Ρ17: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,11Χ0,36Χ2,13 μ. 
ςε επαωι με τθν καταςκευι Κ-Ε1. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και λίκινα αντικείμενα. 

Θ προκικθ είναι τριϊν διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Οι 
τρεισ διαωανείσ-γυάλινεσ πλευρζσ καλφπτουν τα πλαϊνά τμιματα του ςυμπαγοφσ μζρουσ τθσ προκικθσ 
και ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
κάκε όψθσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιϊν ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Τα ράωια επίςθσ πακτϊνεται επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Επί τθσ πλάτθσ ςτθρίηεται 
ωφλλο αλουμινίου 4 χιλ. διαςτάςεων 1,00Χ0,15 μ. που υποδζχεται εκτφπωςθ βινυλίου με ςχεδιαςτικζσ 
αποδόςεισ ςωραγίδων που περιζχονται ςτθν προκικθ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο το κάτω μζροσ τθσ 
προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου τοποκετοφνται οι λεηάντεσ 
των εκκεμάτων. 
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Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και πζντε (5) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Ο ωωτιςμόσ ςυμπλθρϊνεται με πλακζτα με ταινία LED ςτο πρόςκιο 
τμιμα ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ για βελτίωςθ του διάχυτου γενικοφ ωωτιςμοφ. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ18: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 
3,40Χ0,68(0,83)Χ2,05 μ. ςε επαωι με δφο υωιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ. Θ προκικθ περιζχει πολυάρικμα 
αντικείμενα κεραμικά, λίκινα και μεταλλικά, κατανεμθμζνα ςε πολλζσ διαωορετικζσ ομάδεσ. Αυτό 
επιβάλλει τθ διαςπορά κειμενολεηαντϊν κατά τρόπο, ϊςτε τα κείμενα υποςτιριξθσ να βρίςκονται ςε 
όμορθ κζςθ προσ τα αντικείμενα ςτα οποία αναωζρονται. 

Θ προκικθ είναι μίασ διαωανοφσ όψθσ και ζχει ειδικά διαμορωωμζνθ ευρφτερθ βάςθ κατά 16 εκ. για 
τθν υποδοχι κειμενολεηαντϊν εξωτερικά του προςτατευμζνου χϊρου των εκκεμάτων, αλλά ςε άμεςθ 
ςχζςθ με αυτά. Θ προκικθ είναι ανοιγόμενθ, με δφο ωφλλα μικουσ 1,70 μ. ζκαςτο, με αωανι μθχανιςμό 
ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Θ γυάλινθ πρόςοψθ ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. Λόγω μεγζκουσ μπορεί να 
καταςκευαςτεί ςε δφο τμιματα και να ςυναρμολογθκεί επί τόπου. Το μζγεκοσ των ωφλλων τθσ γυάλινθσ 
πρόςοψθσ επιβάλλει τθ χριςθ βαρζων μθχανιςμϊν ανοίγματοσ, κακϊσ και τθν ανάγκθ επικουρικισ 
ςτιριξθσ τθσ προκικθσ ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία. Για τθ ςτιριξθ κα χρθςιμοποιθκοφν τα κατάλλθλα 
αγκφρια, όπωσ προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ενόσ ραωιοφ ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Το ράωι επίςθσ είναι πακτωμζνο επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και δεκαζξι (16) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Ο ωωτιςμόσ ςυμπλθρϊνεται με πλακζτα με ταινία LED ςτο πρόςκιο 
τμιμα ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ για βελτίωςθ του διάχυτου γενικοφ ωωτιςμοφ. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Τα 
μθχανιματα υποςτιριξθσ τοποκετοφνται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι επιςκζψιμα από ανοιγόμενεσ κυρίδεσ. 

 

Ρροκικθ Ρ19: Ρροκικθ κεκλιμζνθ, ζνκετθ ςτθ καταςκευι Κ-Ε3, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,35Χ0,54Χ0,30 
μ. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα. 

Θ προκικθ ζχει μία διάωανθ όψθ με ανακλινόμενο υαλοπίνακα που ωζρει περιμετρικά μεταλλικι 
μάςκα και αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Θ ανάκλιςθ γίνεται με μθχανιςμοφσ περιςτροωισ περί 
οριηόντιο άξονα υποςτθριηόμενθ από ζμβολα. Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων ςε κλιμακωτι 
διάταξθ. Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τισ δφο πλευρζσ με πλακζτεσ ταινιϊν LED. Θ προκικθ 
διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ τοποκετείται εκτόσ τθσ 
καταςκευισ τθσ προκικθσ και είναι επιςκζψιμο από ανοιγόμενθ κυρίδα που βρίςκεται επί τθσ 
καταςκευισ Κ-Ε3. 
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Ρροκικθ Ρ20: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,00Χ0,36Χ2,13 μ. 
ςε επαωι κατά τθ μία ςτενι πλευρά με τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Ε5. Θ προκικθ περιζχει 
κεραμικά, λίκινα και μεταλλικά αντικείμενα. 

Θ προκικθ είναι μίασ διαωανοφσ όψθσ, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων και 
ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
όψθσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ, όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιϊν ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Τα ράωια επίςθσ πακτϊνονται επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Επί τθσ πλάτθσ ςτθρίηεται 
ωφλλο αλουμινίου 4 χιλ. διαςτάςεων 0,90Χ0,15 μ. που υποδζχεται εκτφπωςθ βινυλίου με ςχεδιαςτικζσ 
αποδόςεισ αντικειμζνων που περιζχονται ςτθν προκικθ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο το κάτω μζροσ 
τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου τοποκετοφνται οι 
λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και οκτϊ (8) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και 
ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ 
τοποκετείται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι επιςκζψιμο από ανοιγόμενθ κυρίδα. 

 

Ρροκικθ Ρ21: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ χωρίσ βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,81Χ0,38Χ1,57 
μ. τοποκετθμζνθ επί οριηόντιασ διαμόρωωςθσ-πάγκου τθσ καταςκευισ Κ-Ε1. Θ προκικθ περιζχει 
αποκλειςτικά κεραμικά αντικείμενα. 

Θ προκικθ είναι δφο διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Τα 
διαωανι τμιματα ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
όψθσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων ιαναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ ξφλινθσ πλάτθσ 
που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω 
μζρουσ τθσ. Επί τθσ πλάτθσ ςτθρίηεται ωφλλο αλουμινίου 4 χιλ. διαςτάςεων 1,70Χ0,15 μ. που υποδζχεται 
εκτφπωςθ βινυλίου με ςχεδιαςτικζσ αποδόςεισ ςωραγιςμάτων κεραμικϊν λαβϊν που περιζχονται ςτθν 
προκικθ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με 
απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ, όπου τοποκετοφνται οι λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και δϊδεκα (12) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
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ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και 
ανοιγόμενθ  κυρίδα προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ22: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων 1,00Χ0,36Χ2,13 μ., 
ςε επαωι με τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Ε5. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και λίκινα 
αντικείμενα. 

Θ προκικθ είναι μίασ διαωανοφσ όψθσ, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ κρυςτάλλων. Θ 
διαωανισ όψθ ωζρει βαωι ςτθν πίςω πλευρά τθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο τθσ 
όψθσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ, όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ ξφλινθσ πλάτθσ 
που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ του άνω 
μζρουσ τθσ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με 
απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου τοποκετοφνται οι λεηάντεσ των εκκεμάτων. Ο ωωτιςμόσ τθσ 
προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το μεγαλφτερο τμιμα 
τθσ οροωισ και οκτϊ (8) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό ωωτιςμό επιλεγμζνων 
εκκεμάτων. Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα 
προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 

 

Ρροκικθ Ρ23: Επιδαπζδια αυτοωερόμενθ προκικθ με βάςθ, ςυνολικϊν διαςτάςεων Ο,86Χ0,36Χ2,13 μ., 
ςε επαωι με τον μεταλλικό ςκελετό τθσ καταςκευισ Κ-Ε6. Θ προκικθ περιζχει κεραμικά και λίκινα 
αντικείμενα. Θ προκικθ είναι δφο διαωανϊν όψεων, ανοιγόμενθ, με αωανι μθχανιςμό ςτιριξθσ 
κρυςτάλλων. Οι διαωανείσ όψεισ ωζρουν βαωι ςτθν πίςω πλευρά τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα γυάλινα μζρθ τθσ προκικθσ και θ ςυμπαγισ βάςθ διαμορωϊνονται 
καταςκευαςτικά κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε γυάλινα και ςυμπαγι μζρθ να είναι ομοεπίπεδα ςτο ςφνολο των 
όψεων τθσ προκικθσ. 

Για τθ ςτατικι εξαςωάλιςθ τθσ προκικθσ κα γίνουν ςτθρίξεισ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ, όπωσ 
προδιαγράωονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Για τθν ορκότερθ και αςωαλι ζδραςι τθσ, θ προκικθ διακζτει 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ. 

Τα εκκζματα τοποκετοφνται επί βάςεων και ραωιοφ ι αναρτϊνται επί αυτόνομθσ αποςπϊμενθσ 
ξφλινθσ πλάτθσ που εωαρμόηεται και ςτακεροποιείται ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ με ειδικι διαμόρωωςθ 
του άνω μζρουσ τθσ. Το ράωι επίςθσ πακτϊνεται επί τθσ ξφλινθσ πλάτθσ. Υπάρχει βάςθ που καλφπτει όλο 
το κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Θ βάςθ καταςκευάηεται με απότμθςθ 45ο ςτο πρόςκιο μζροσ όπου 
τοποκετοφνται οι λεηάντεσ των εκκεμάτων. 

Ο ωωτιςμόσ τθσ προκικθσ γίνεται από τθν οροωι με λαμπτιρεσ ωκορίου και διαχφτθ που καλφπτει το 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ οροωισ και ζξι (6) spots λαμπτιρων LED με ροοςτάτεσ ζνταςθσ για ςθμειακό 
ωωτιςμό επιλεγμζνων εκκεμάτων. Για τθν εξάλειψθ δυςάρεςτων ςκιάςεων, το ράωι ωζρει πρόςκετεσ 
πλακζτεσ με ταινία LED. 

Θ προκικθ διακζτει κυρίδεσ εξαεριςμοφ ςτο άνω τθσ μζροσ και ανοιγόμενθ κυρίδα προςζγγιςθσ του 
εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ οροωισ. 
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Θ προκικθ διακζτει ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ. Το μθχάνθμα υποςτιριξθσ 
τοποκετείται εντόσ τθσ βάςθσ και είναι επιςκζψιμο από ανοιγόμενθ κυρίδα. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΟΘΘΚΩΝ 

 

Ο ωζρων οργανιςμόσ των προκθκϊν κα είναι καταςκευαςμζνοσ από μζταλλο (χαλυβδοζλαςμα) ι/και 
ξφλο (μοριοςανίδεσ και ωυςικό ξφλο) και τα διαωανι μζρθ από γυαλί. Σε γενικζσ γραμμζσ οι προκικεσ κα 
πρζπει να προςωζρουν πλιρθ αεροςτεγανότθτα και αςωάλεια για τα εκκζματα και γενικά να 
παρουςιάηουν καταςκευαςτικι αρτιότθτα κατά τθ ωάςθ τθσ εγκατάςταςθσ, αλλά και αντοχι ςτον χρόνο. 
Πλα τα επιμζρουσ υλικά μζςω τθσ ςυνδεςμολογίασ και των προδιαγραωϊν τουσ κα πρζπει να 
δθμιουργοφν ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα που εξυπθρετεί τθν απρόςκοπτθ και χωρίσ αντανακλάςεισ 
κζαςθ των εκκεμάτων από τουσ επιςκζπτεσ, παρζχοντασ ταυτόχρονα ευκολία κατά τθ χριςθ από το 
προςωπικό του Μουςείου. 

Βαςικι ςχεδιαςτικι και καταςκευαςτικι προχπόκεςθ είναι θ υψθλι αιςκθτικι και ποιότθτα των 
επιμζρουσ υλικϊν, ςφμωωνα με τισ οριηόμενεσ προδιαγραωζσ. Θα δοκεί πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 
ποιότθτα των λεπτομερειϊν καταςκευισ, τθ ςυναρμογι των ακμϊν και των αρμϊν, τθν αεροςτεγανότθτα, 
τον τρόπο αςωάλιςθσ και απαςωάλιςθσ, κακϊσ και ςε όλα όςα ςυνδζονται με τθν άψογθ τεχνικι και 
αιςκθτικι αρτιότθτα τθσ καταςκευισ. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ καταςκευισ των προκθκϊν γίνεται ςτο 
εργοςτάςιο. Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ και ςυγκολλιςεων που κα υλοποιθκοφν επιτόπου του ζργου 
εντόσ του εκκεςιακοφ χϊρου, κα πραγματοποιθκοφν εξ ολοκλιρου εν απουςία των εκκεμάτων. 

 

Μεταλλικά μζρθ 

Για τα μεταλλικά μζρθ των προκθκϊν κα χρθςιμοποιθκοφν χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 2 
χιλ. καλισ ποιότθτασ με πλαςτικότθτα μικρότερθ του 1/300 ςτθ διαγϊνιο για μεταβολι κερμοκραςίασ από 
20ο ωσ 50ο C. 

Θα χρθςιμοποιθκεί, χάλυβασ τφπου S235JR, ςφμωωνα με ΕΝ 10025 και 10058 ι St 37-2, ςφμωωνα με 
DIN 17100/1017-1, άριςτθσ ποιότθτασ, ςυγκολλιςιμοσ, με άψογεσ ςυγκολλιςεισ χωρίσ υπολείμματα και 
ατζλειεσ, Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία των εκκεςιακϊν καταςκευϊν εν γζνει, αλλά και των επιμζρουσ 
εξαρτθμάτων που ενςωματϊνονται ςε αυτζσ κα πρζπει να είναι υψθλϊν αντοχϊν, ανκεκτικά ζναντι τθσ 
διάβρωςθσ, μθ επιβλαβι για τα εκκζματα. Τα μεταλλικά μζρθ κα δεχκοφν θλεκτροςτατικι βαωι. H βάςθ 
τθσ ωζρουςασ καταςκευισ κα ωζρει οπωςδιποτε πόδια-ρεγουλατόρουσ βαρζοσ τφπου, ϊςτε να 
προςαρμόηεται τζλεια ςτο εκάςτοτε δάπεδο. 

 

Ξφλινα μζρθ 

Τα ξφλινα μζρθ, αν χρθςιμοποιθκοφν ωσ υλικά καταςκευισ του κυρίωσ κορμοφ των προκθκϊν κα 
είναι ελεφκερα από ωορμαλδεψδθ. Αποκλείεται θ χριςθ απλισ μοριοςανίδασ τφπου MDF. Θ ξυλεία MDF 
που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι ςφμωωνθ με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίσ πρόςκετθ 
ωορμαλδεψδθ (κατθγορία ZF). H περιεκτικότθτα ςε ωορμαλδεψδθ κα είναι ≤ 1.0mg/100g. 

Πλεσ οι επιωάνειεσ κα ζχουν άριςτθ κατεργαςία και λείανςθ. Οι ενϊςεισ μοριοςανίδων κάκετων 
μεταξφ τουσ κα πρζπει να είναι άψογεσ και κα υλοποιθκοφν ςτισ 45°, χωρίσ βίδεσ και καρωιά, με 
αποδεκτζσ τισ αωανείσ καβίλιεσ, με ςυγκολλθτικό μζςο, ψυχρισ ςυγκόλλθςθσ ςφμωωνα με τα πρότυπα EN 
204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt> 91 N/mm2. Οι κατακόρυωεσ και 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 77 

οριηόντιεσ επιωάνειεσ των καταςκευϊν κα ςχθματίηουν αυςτθρά γωνία 90°, εκτόσ και αν ο ςχεδιαςμόσ τθσ 
καταςκευισ υποδεικνφεται με διαωορετικό τρόπο. 

Αποκλείεται θ δθμιουργία επιωανειϊν με διαδοχικά ωφλλα. Ωςτόςο, όπου αυτό είναι αναπόωευκτο, 
δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι. Θ ςυναρμογι γίνεται ςε απόλυτθ επαωι και ςτθ ςυνζχεια ςτοκάρεται και 
λειαίνεται, με τρόπο ϊςτε μετά τθ βαωι να αποωευχκοφν οι τριχοειδείσ ρθγματϊδεισ. 

 

Γυάλινα μζρθ 

Τα γυάλινα μζρθ των προκθκϊν κα είναι καταςκευαςμζνα από γυαλί triplex ςυνολικοφ πάχουσ 8 ι 10 
χιλ. κατά περίπτωςθ, υπζρλευκο (extra white clear), πολυςτρωματικό (laminated). Θα διακζτουν διπλι 
εςωτερικι μεμβράνθ PVB ςυνολικοφ πάχουσ 0,76 χιλ., ωίλτρο προςταςίασ από τθν UV-ακτινοβολία και 
ειδικι αντιανακλαςτικι επίςτρωςθ (antireflex) με μεταλλικά οξείδια, άριςτθσ ποιότθτασ, θ οποία δεν κα 
επθρεάηει κακόλου τθ διαφγειά τουσ, δεν κα δθμιουργεί αντικακρεπτιςμό ι διπλό είδωλο και κα διατθρεί 
απόλυτθ ευκρίνεια των εκκεμάτων χωρίσ να αλλοιϊνει κακόλου τα χρϊματα τουσ. 

Οι ελάχιςτεσ αποδεκτζσ τιμζσ δεικτϊν που κακορίηουν τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά των 
γυαλιϊν είναι: 

 ο δείκτθσ διαπερατότθτασ ωωτόσ (LT) μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 96%. 

 ο δείκτθσ ανακλαςτικότθτασ (LRe) μικρότεροσ ι ίςοσ του 1,7%. 

 ο αποκλειςμόσ τθσ UV ακτινοβολίασ (UV stop) μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 99%. 

Οι ακμζσ όλων των γυαλιϊν κα πρζπει να είναι επιμελϊσ και ομοιόμορωα ρονταριςμζνεσ, χωρίσ να 
διακρίνονται ατζλειεσ. 

Θ ςυγκόλλθςθ των γυάλινων μερϊν κα γίνει με κόλλεσ διαωανείσ, με τρόπο ϊςτε να μθν διακρίνονται 
κακόλου υπολείμματα κόλλασ και άλλεσ ατζλειεσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ ςυναρμογι διαωορετικϊν τεμαχίων γυαλιοφ, ϊςτε να δίνεται θ 
εντφπωςθ ςυνεχοφσ γυάλινθσ επιωάνειασ. Επίςθσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ορκογωνικότθτα των 
ενϊςεων όπου προβλζπονται ενϊςεισ γυάλινων επιωανειϊν ςε ορκι γωνία. 

Θ ςτερζωςθ των γυάλινων επιωανειϊν ςτο ςυμπαγζσ μζροσ των προκθκϊν κα γίνει με τρόπο ϊςτε οι 
ςυγκολλιςεισ να είναι αωανείσ, χωρίσ ατζλειεσ και υπολείμματα. 

Τζλοσ, οι προςαρμογζσ μεταξφ των ςτακερϊν και ανοιγόμενων τεμαχίων γυαλιοφ κα πρζπει να είναι 
τζλειεσ, πλιρωσ ςτεγανωμζνεσ με ειδικά διαωανι μονωτικά υλικά. Στο πίςω μζροσ των γυαλιϊν 
εωαρμόηεται βαωι οπίςκιασ επιωάνειασ (backpaint) όπωσ αναωζρκθκε ςε προθγοφμενο κεωάλαιο. Θ 
βαωι εωαρμόηεται για απόκρυψθ του μθχανιςμοφ ανοίγματοσ, τθσ βάςθσ ι των πθγϊν ωωτιςμοφ. 

Επιςιμανςθ: Στα ςχζδια των μουςειακϊν καταςκευϊν θ ηϊνθ βαωισ τθσ οπίςκιασ επιωάνειασ είναι 
ενδεικτικι και αντιςτοιχεί ςτο μζγιςτο επικυμθτό φψοσ του ςυμπαγοφσ μζρουσ. Οι διαςτάςεισ κα 
επικαιροποιθκοφν κατά τθ ωάςθ εκτζλεςθσ του ζργου από τον ανάδοχο καταςκευαςτι. Ρικανι αλλαγι 
λόγω διαωορετικϊν διαςτάςεων κα είναι υπζρ τθσ αφξθςθσ του ελεφκερου χϊρου τοποκζτθςθσ των 
εκκεμάτων αποκλειόμενθσ τθσ περίπτωςθσ να είναι ςε βάροσ αυτοφ. 

 

Μονωτικά - Στεγανωτικά υλικά 

Τα μονωτικά υλικά και ςτεγανωτικά υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι των προκθκϊν 
πρζπει να είναι εξαιρετικά ελαςτικά και χθμικά ουδζτερα, να ζχουν πολφ καλζσ ιδιότθτεσ ςυγκόλλθςθσ και 
να μθ παρουςιάηουν ςε καμία περίπτωςθ τριχοειδείσ γραμμϊςεισ. Πςον αωορά τθν καταςκευι τουσ να 
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πλθροφν τισ προδιαγραωζσ DIN 18545-Ε και DIN 18540. Πςον αωορά τθν ελαςτικότθτα κα πρζπει να 
πλθροφν τισ προδιαγραωζσ DIN 52455 ι αντίςτοιχθ και για τθ ρευςτότθτα DIN 52452 ι αντίςτοιχθ. 

Ωσ προσ τθν προςαρμογι γυαλιοφ ςτο ςυμπαγζσ μζροσ των προκθκϊν κακϊσ και γυάλινων μερϊν 
μεταξφ τουσ, οι ενϊςεισ κα είναι πλιρωσ ςτεγανωμζνεσ με ειδικά μονωτικά υλικά ι εξαρτιματα. Τα υλικά 
ςυγκόλλθςισ τουσ πρζπει να είναι διαωανι. 

Στθν επαωι των κινθτϊν μερϊν μεταξφ τουσ, και ςτθν επαωι κινθτϊν με ςτακερά, ςε όλο το μικοσ 
τθσ επαωισ, αυτά επικολλϊνται με ουδζτερα ςυγκολλθτικά μζςα - διαωανι, άμεςθσ επαναωοράσ, χωρίσ 
τριχοειδείσ γραμμϊςεισ, ςφμωωνα με τα πρότυπα: 

 DIN 53550 1.2-1.5 g/cm3. 

 DIN 53505 40-75. 

 DIN 53512 20-40%. 

 DIN 53517 10-25%. 

 DIN 53504 3,0-9,0 Mpa. 

 Αυτοκόλλθτα υλικά αποκλείονται. 

Τα κερμομονωτικά και θχομονωτικά υλικά πρζπει να είναι άκαυςτα, να μθν επθρεάηονται από 
υπεριϊδθ ακτινοβολία και να διατθροφν τισ ιδιότθτζσ τουσ ακόμα και ςε μεγάλεσ μεταβολζσ 
κερμοκραςίασ. 

 

Συνδζςεισ – Συναρμογζσ - Συγκολλιςεισ 

Πλα τα υλικά ςυναρμογισ των γυάλινων μερϊν κακϊσ και τα υλικά των μθχανιςμϊν ανοίγματοσ, 
ςωράγιςθσ και κλειδϊματοσ αυτϊν, κα είναι χθμικά αδρανι και οι μζκοδοι/υλικά ςυναρμογισ κα 
εξαςωαλίηουν υψθλι αντοχι των ςυνδεδεμζνων μελϊν και ενϊςεων, κα προςτατεφονται ζναντι τθσ 
οξείδωςθσ και τθσ διάβρωςθσ εν γζνει. 

Ειδικότερα, τα παρεμβφςματα κακϊσ και όλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν περιμετρικά των 
ανοιγόμενων μερϊν των προκθκϊν κα είναι αωανι, χρωματικά και διαςταςιολογικά ενταγμζνα ςτα 
γυάλινα μζρθ τθσ καταςκευισ, ϊςτε να μθν διακρίνονται, χθμικά ουδζτερα, υψθλϊν αντοχϊν ςτον χρόνο 
και ςτθ ςυνεχι χριςθ. 

Αυτοκόλλθτα υλικά αποκλείονται. 

Ιδιαίτερθ μζριμνα δίνεται ςτθν προςαρμογι του γυαλιοφ με τουσ μθχανιςμοφσ ανοίγματοσ και ςτθν 
προςαρμογι διαωορετικϊν τεμαχίων γυαλιοφ. Ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ μεγάλων επίτοιχων προκθκϊν, 
όπου διατάςςονται κρυςτάλλινα μζρθ εν ςειρά, αυτά κα είναι απόλυτα ευκυγραμμιςμζνα μεταξφ τουσ, το 
πάχοσ των γυαλιϊν κα είναι ενιαίο και οι μεταξφ τουσ ςυναρμογζσ με υλικά ι/και εξαρτιματα κα είναι 
κατά το μζγιςτον αωανείσ ϊςτε, για το ςφνολο των κρυςτάλλινων όψεων αυτϊν των προκθκϊν, να δίνεται 
θ εντφπωςθ ςυνεχοφσ κρυςτάλλινθσ επιωάνειασ. 

Θ ςυγκόλλθςθ γυάλινων μερϊν με μζταλλο κα γίνει ςφμωωνα με τα πρότυπα: 

 DIN 53504 Tensile Strength: 3 N/mm2. 

 DIN 5304 Elongation at Break: >500%. 

 DIN 53445 Glass transition temperature -45οC. 

 EN 1465 Tensile shear strength fοr a 4mm applied thickness: 1 N/mm2. 

 DIN 53479 Density: 1,25 kg/l. 

 DIN 53505 Shore A hardness: 35. 

 DIN 53515 Tear Strength: 4,5 N/mm. 
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 DIN 52451 Shrinkage: 1%. 

Θ ςυγκόλλθςθ ξφλο με ξφλο κα γίνει με ςυγκολλθτικό μζςο ψυχρισ ςυγκόλλθςθσ, ςφμωωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ 204 D3 Water Resistance Requirement DIN 14257 Heat Resistance Watt >91N/mm2 ι άλλου 
ιςοδφναμου και επιπροςκζτωσ (όπου κρίνεται ςκόπιμο) με αωανείσ καβίλιεσ. Οι κατακόρυωεσ και 
οριηόντιεσ επιωάνειεσ των καταςκευϊν κα ςχθματίηουν αυςτθρά γωνία 90 μοιρϊν, εκτόσ εάν ορίηεται 
διαωορετικά ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Θ ςυγκόλλθςθ γυάλινων μερϊν με ξφλινα μζρθ κα γίνει με κόλλεσ διαωανείσ και χθμικά ουδζτερεσ, 
με τρόπο ϊςτε να μθν διακρίνονται κακόλου υπολείμματα κόλλασ και άλλεσ ατζλειεσ. Τα υλικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προδιαγραωζσ: 

 Το πρότυπο DIN 18545 και ISO 11600-F & G-25lm. 

 ISO 8393 (ςε δοκίμιο: 12x12x50mm size T.A. joint). 

 E-Modulus 100% 0.26 Mpa. 

 Tensile strength: 0.4 MPa. 

 Elongation at Break: 250%. 

 Hardness 10 Shore A. 

 ASTM D412 (ςεδοκίμιο: 2mm thickness S2 dump bells). 

 E-Modulus: 100% 0.23 Mpa. 

 Tensile strength: 1 MPa. 

 Elongation at Break: 500%. 

Οι κολλιςεισ των μετάλλων κα είναι άψογεσ, και κα πραγματοποιοφνται με ςυγκόλλθςθ TIG. Οι 
ςυγκολλιςεισ των μεταλλικϊν μερϊν κα παρουςιάηονται απολφτωσ λειαςμζνεσ. Δε κα είναι αποδεκτζσ 
ςτρεβλϊςεισ μεταλλικϊν πλαιςίων. 

Τζλοσ, αν προκφψει τεχνικι ανάγκθ ςυγκόλλθςθσ μεταξφ γυάλινων μερϊν, κα γίνει με κόλλεσ 
διαωανείσ και χθμικά ουδζτερεσ, με τρόπο ϊςτε να μθν διακρίνονται κακόλου υπολείμματα κόλλασ και 
άλλεσ ατζλειεσ. Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προδιαγραωζσ: 

 Το πρότυπο DIN 18545 και ISO 11600-F & G-25lm. 

 ISO 8393 (ςε δοκίμιο: 12x12x50mm size T.A. joint). 

 E-Modulus 100% 0.26 MPa. 

 Tensile strength: 0.4 MPa. 

 Elongation at Break: 250%. 

 Hardness 10 Shore A. 

 ASTM D412 (ςεδοκίμιο: 2mm thickness S2 dump bells). 

 E-Modulus: 100% 0.23 Mpa. 

 Tensile strength: 1 MPa. 

 Elongation at Break: 500%. 

 

Βαφζσ 

Στθν παροφςα μελζτθ ο χρωματικόσ προςδιοριςμόσ των διαωόρων επιωανειϊν γίνεται με αναωορά 
ςε χρϊματα RAL ϊςτε να αποωευχκοφν χρωματικζσ αποκλίςεισ μεταξφ διαωορετικϊν υλικϊν και να 
εξαςωαλίηεται θ ενιαία χρωματικι απόχρωςθ. 

Οι εξωτερικζσ επιωάνειεσ των προκθκϊν, κα είναι χρωματιςμζνεσ με χρϊμα RAL 6022. Οι εςωτερικζσ 
επιωάνειεσ κακϊσ και οι βάςεισ των εκκεμάτων κα είναι χρωματιςμζνεσ με χρϊμα RAL 1013.  
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Οι επιωάνειεσ (εμωανείσ και αωανείσ) βάωονται με μθ τοξικά χρϊματα, υδατοδιαλυτά, μθ 
ανακλαςτικά και δεν κα αποβάλλουν χθμικζσ ουςίεσ. Δεν χρθςιμοποιοφνται λαδομπογιζσ και χρϊματα 
που είναι τοξικά και επιβλαβι για τα εκκζματα. Θ χθμικι ςφςταςθ των βαωϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 
κα προςδιορίηεται με κριτιρια: α) τθ χθμικι αδράνεια, β) τον αποκλειςμό πτθτικϊν οργανικϊν ρφπων, γ) 
τθ μθ υδατοδιαπερατότθτα, δ) τον μθ πολυμεριςμό με τον χρόνο. 

Πλεσ οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ των καταςκευϊν κα πρζπει να είναι επεξεργαςμζνεσ και 
επιχρωματιςμζνεσ με θλεκτροςτατικι βαωι ωοφρνου, τφπου ποφδρασ ι άλλθ ιςοδφναμθ, μθ 
ανακλαςτικι, που δεν αποβάλλει χθμικζσ ουςίεσ, ςε απόχρωςθ RAL και υωι ματ ι ςατινζ. Ππου 
χρθςιμοποιθκεί θλεκτροςτατικι βαωι κα είναι ςφμωωνα με το πρότυπο DIN 50939 και DIN 55990/3. Θ 
ςκλθρότθτα τθσ τελικισ βαωισ κα είναι ςφμωωνθ με τισ προδιαγραωζσ DIN 53153, θ αντοχι ςε νερό 
ςφμωωνθ με ISO 1521/1971 και θ αντοχι ςε διάβρωςθ ςφμωωνθ με ASTMB 17–64. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ υωι και θ απόχρωςθ κα κακοριςτοφν και κα επιλεγοφν μετά από 
δειγματιςμό ςε όμοιο υλικό. 

Στο ςφνολο των μεταλλικϊν μερϊν τα οποία δεν υπόκεινται ςε επεξεργαςία θλεκτροςτατικισ βαωισ 
κα εωαρμοςτοφν δφο (2) ςτρϊςεισ αςταριοφ πριν περαςτεί θ τελικι βαωι με υλικό τελικοφ πάχουσ 
τουλάχιςτον 4χιλ. 

Για τα εςωτερικά ξφλινα μζρθ των προκθκϊν και τισ βάςεισ εκκεμάτων κα χρθςιμοποιθκοφν βαωζσ 
υδροδιαλυτζσ, μθ τοξικζσ, χωρίσ άλλου τφπου πρόςμεικτα που αποβάλλουν χθμικζσ ουςίεσ επιβλαβείσ για 
τα εκκζματα, μθ ανακλαςτικζσ, μθ εφωλεκτεσ, με καλι πρόςωυςθ και υψθλι καλυπτικότθτα. Θ μζγιςτθ 
πτθτικότθτα (Voc) ορίηεται μικρότερθ από 1g/l. Θα χρθςιμοποιθκοφν βαωζσ, επϊνυμεσ, εργοςταςιακζσ, 
ποιότθτασ Α. Βαωζσ με βάςθ τα πυριτικά άλατα κα είναι ςφμωωνεσ με το πρότυπο DΙΝ 18363, 2.4.1 και 
ςχετικά με τθ δυνατότθτα πλφςθσ κατά DIN 53778. Θ αντοχι ςτθ καφςθ με πιςτοποίθςθ DIN 4102 κλάςθ 
Α2. 

Οι βαωζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ εξωτερικζσ επιωάνειεσ των προκθκϊν πρζπει να είναι 
υδατοδιαλυτζσ με πρότυπο TT-P-19, άκαυςτεσ με πρότυπο N.F.P.A. Class “A” για κακυςτζρθςθ ςε ωωτιά, 
να μθν επθρεάηονται από υπεριϊδθ ακτινοβολία και να κρατοφν τισ ιδιότθτζσ τουσ ςε μεταβολζσ τθσ 
κερμοκραςίασ. 

Οι ξφλινεσ επιωάνειεσ κα δεχτοφν κατάλλθλθ επεξεργαςία για τθ διαμόρωωςθ τθσ επικυμθτισ 
πρόςωυςθσ ςφμωωνα με τισ ςυςτάςεισ και τα υλικά του καταςκευαςτι τθσ βαωισ. Θα χρθςιμοποιθκεί 
ελαςτομερζσ υλικό πλιρωςθσ ςτισ ενϊςεισ για αποωυγι ρθγματϊςεων. Τα ωινιρίςματα τθσ καταςκευισ, θ 
υωι και θ απόχρωςθ των βαωϊν κα κακοριςτοφν μετά από δειγματιςμό ςε όμοιο υλικό. 

 

Βάςεισ – ςτθρίξεισ εκκεμάτων 

Ωσ βάςεισ ορίηονται οι καταςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν τοποκζτθςθ εκκεμάτων εντόσ των 
προκθκϊν. Οι βάςεισ καταςκευάηονται κατά τρόπο ϊςτε το ςφνολο των εκκεμάτων να αναπτφςςεται επ’ 
αυτϊν χωρίσ επζμβαςθ ςτο κζλυωοσ τθσ προκικθσ για τισ ανάγκεσ ςτιριξθσ των εκκεμάτων Οι βάςεισ τθσ 
κάκε προκικθσ παρουςιάηονται λεπτομερϊσ ςτα ςχζδια των προκθκϊν (ςχ. Ρ1 ζωσ Ρ23). 

Ρρόκειται για απλά πρίςματα ι πιο ςφνκετεσ καταςκευζσ (π.χ. πλάτθ με ράωια) από ZF – MDF που 
καταςκευάηονται με όλεσ τισ προδιαγραωζσ των ξφλινων καταςκευϊν (αποτμιςεισ, ενϊςεισ, επεξεργαςία 
επιωανειϊν κλπ.) όπωσ αναπτφςςονται ςτο οικείο κεωάλαιο. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ υπάρχει ενιαία βάςθ 
με απότμθςθ 45ο για τθν υποδοχι των λεηαντϊν των εκκεμάτων. Οι βάςεισ βάωονται με χρϊμα RAL 1013 
ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ των βαωϊν. 

Επί των βάςεων ςτθρίηονται ι/και αναρτϊνται τα εκκζματα. 

Ωσ προσ τισ ςτθρίξεισ των εκκεμάτων κα πρζπει να πλθροφνται τα εξισ: 
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 Τα αντικείμενα κα εξαςωαλίηονται ζναντι ανατροπισ και κάκε άλλθσ δυναμικισ ωόρτιςθσ. Επίςθσ 

κα πρζπει να ζχουν καλι ευςτάκεια πάνω ι μζςα ςτο μζςο ςτιριξθσ, ανάλογα με το κζντρο 

βάρουσ τουσ, και να ςυγκρατοφνται ςτακερά ςε αυτό. 

 Ο τρόποσ ςτιριξθσ να μθν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ κζςθ-ςτάςθ τθσ αρχικισ χριςθσ των 

αντικειμζνων. 

 Το βάροσ των αντικειμζνων πρζπει να ςυγκρατείται με μθχανικό τρόπο (ςφνδεςμοσ, ςτιριγμα 

κλπ.) και όχι με ςυγκολλθτικζσ ουςίεσ. 

 Τα ςυςτιματα ςτιριξθσ και ςτακεροποίθςθσ πρζπει να είναι με τζτοιο τρόπο καταςκευαςμζνα 

ζτςι ϊςτε να χρειάηεται θ ελάχιςτθ διαχείριςθ και καταπόνθςθ του αντικειμζνου. 

 Οι τρόποι ςτιριξθσ οωείλουν να είναι αναςτρζψιμοι. 

 Επιλζγεται θ ελάχιςτα “ορατι” λφςθ ςτιριξθσ με υλικά αιςκθτικά διακριτά που ταιριάηουν με το 

αντικείμενο. 

 Τα ςτθρίγματα πρζπει να είναι αρκετά ανκεκτικά ϊςτε να αντζχουν το βάροσ των αντικειμζνων, 

χθμικά αδρανι ι ςυμβατά με τα αντικείμενα, μαλακά ςτα ςθμεία επαωισ με αυτά, χωρίσ 

αιχμθρζσ άκρεσ ι ςκλθρι τραχεία επιωάνεια και με ανεξίτθλο ι χωρίσ χρϊμα. 

 Σε αντικείμενα με κοίλο εςωτερικό (κυρίωσ μεγάλα αγγεία), επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ βάρουσ ςτο 

εςωτερικό τουσ με τθ μορωι μεταλλικϊν ςωαιριδίων μουςειακισ χριςθσ ςε ςακουλάκι για 

βελτίωςθ τθσ ευςτάκειάσ τουσ. 

Βάςεισ και ςτθρίξεισ εκκεμάτων ωσ υλικά και ςυνδεςμολογία αναρτιςεων κα πρζπει να δθμιουργοφν 
ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα, όςο και ωσ προσ τθν αιςκθτικι των 
λεπτομερειϊν. Οι βάςεισ και οι ςτθρίξεισ κα πρζπει να προςωζρουν απόλυτθ αςωάλεια για τα εκκζματα 
και γενικά να παρουςιάηουν καταςκευαςτικι και αιςκθτικι αρτιότθτα κατά τθ ωάςθ τθσ εγκατάςταςθσ, 
αλλά και αντοχι ςτο χρόνο. 

Για όλεσ τισ ςτθρίξεισ κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμβολι τεχνιτϊν εξειδικευμζνων ςε ςχετικζσ εργαςίεσ 
(ςυγκόλλθςθ, διάτρθςθ, κοπι, απλι κόλλθςθ, τελικό ωινίριςμα). Σε κάκε περίπτωςθ οι ςτθρίξεισ κα 
δειγματιςκοφν και κα εγκρικοφν από τουσ επιβλζποντεσ του ζργου. 

 

Μθχανιςμοί ανοίγματοσ 

Τα ανοιγόμενα τμιματα κα πρζπει να ζχουν μθχανιςμό, μθ ορατό ςτον επιςκζπτθ, επαρκοφσ 
ωζρουςασ ικανότθτασ, ϊςτε να τα ςτακεροποιεί ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ, προκειμζνου το εςωτερικό του 
τεχνικοφ χϊρου να είναι επιςκζψιμο και αςωαλζσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν. Πλα τα ςυςτιματα και οι 
μθχανιςμοί ανοίγματοσ κα πρζπει να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν αποτελεςματικι ςωράγιςθ του 
εκκεςιακοφ χϊρου τθσ προκικθσ από τθν ειςροι εξωτερικοφ αζρα. 

Οι προβλεπόμενοι τρόποι προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ των προκθκϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι με 
ανοιγόμενεσ κατακόρυωεσ ι ανακλινόμενεσ οριηόντιεσ και κεκλιμζνεσ κφρεσ. Για τισ ανοιγόμενεσ 
κατακόρυωεσ προβλζπονται μθχανιςμοί με κατακόρυωουσ άξονεσ περιςτροωισ, ενϊ για τισ 
ανακλινόμενεσ οριηόντιεσ και κεκλιμζνεσ κφρεσ προβλζπονται μθχανιςμοί με οριηόντιουσ άξονεσ 
περιςτροωισ και επικουρικι χριςθ μθχανικϊν εμβόλων. 

Οι μθχανιςμοί ανοίγματοσ των προκθκϊν πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προδιαγραωζσ: 

 να εξαςωαλίηουν πρόςβαςθ ςε όλο τον εςωτερικό τουσ χϊρο και τα κρφςταλλα να ανοίγουν ςε 

κάκε επικυμθτό εφροσ (0-90ο). 
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 να ςτακεροποιοφνται ςτισ 90ο (εκτόσ από τθν περίπτωςθ που δεν επιτρζπει ο χϊροσ και ορίηεται 

διαωορετικά ςτα ςχζδια) ι εν πάςει περιπτϊςει πρζπει να εξαςωαλίηεται θ πρόςβαςθ ςε όλα τα 

ςθμεία του εςωτερικοφ χϊρου των προκθκϊν. 

 να μθν είναι ορατοί και να ενςωματϊνονται ςτα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ με τρόπο ϊςτε θ 

καταςκευι των προκθκϊν να είναι αιςκθτικά και λειτουργικά άρτια. 

 να λειτουργοφν χωρίσ παραμορωϊςεισ κατά τθν επαναλαμβανόμενθ χριςθ τουσ. 

 να είναι ςτατικά επαρκείσ και να υποςτθρίηουν το ίδιον βάροσ ι και μεγαλφτερο όταν οι κφρεσ 

βρίςκονται ςε ανοικτι κζςθ.  

 να είναι αντικραδαςμικοί και να ζχουν ομαλι κίνθςθ κατά το άνοιγμα και κλείςιμο των προκθκϊν. 

 να παρζχουν ευκολία χριςθσ ςτο προςωπικό του μουςείου, π.χ. να δφναται να ανοίγουν από ζναν 

μόνο χειριςτι. 

 να καταςκευαςκοφν από άριςτθσ ποιότθτασ χαλυβδοελάςματα και μθχανικά ζμβολα κατά 

περίπτωςθ. Ρροτείνεται θ καταςκευι από χαλυβδοζλαςμα τφπου ST52, κατά τα πρότυπα DIN 

17100 ι EN 10025 και EN10051, με ςυμπλθρϊματα αλουμινίου. 

 

Αςφάλεια προκθκϊν 

Οι προκικεσ πρζπει να αςωαλίηουν με μθχανιςμό κλειδϊματοσ εφκολο ςτθ χριςθ και τθ ςυντιρθςθ. 
Οι μθχανιςμοί κλειδϊματοσ των ανοιγόμενων μερϊν των προκθκϊν πρζπει να είναι μθ ορατοί, να 
βρίςκονται ςε αωανζσ αλλά εφκολα προςβάςιμο ςθμείο και να ενςωματϊνονται ςτα ςτοιχεία τθσ 
καταςκευισ με τρόπο ϊςτε θ καταςκευι των προκθκϊν να είναι αιςκθτικά και λειτουργικά άρτια. 

Θ αςωάλιςθ και απαςωάλιςθ των προκθκϊν κα εξαςωαλίηεται με τθ χριςθ κλειδαριάσ υψθλοφ 
βακμοφ αςωαλείασ. Οι προκικεσ κα αςωαλίηουν με δφο ςθμεία αςωάλιςθσ ανά προκικθ. Για λόγουσ 
καλφτερθσ ςτεγανότθτασ οι προκικεσ κα κλείνουν ερμθτικά υπό πίεςθ και με αςωάλεια.  

 

Συνκικεσ ρφκμιςθσ υγραςίασ (ςφςτθμα αφφγρανςθσ) 

Στισ δζκα (10) από τισ είκοςι τρεισ (23) προκικεσ τθσ ζκκεςθσ τοποκετοφνται εκκζματα που 
χρειάηονται ζλεγχο και διαμόρωωςθ ςυνκθκϊν υγραςίασ ςτο εςωτερικό των προκθκϊν, κυρίωσ 
ςτακεροποίθςθσ των ςυνκθκϊν υγραςίασ. 

Στισ προκικεσ αυτζσ προτείνεται θ εγκατάςταςθ ενεργθτικοφ ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ υγραςίασ, 
δθλαδι να διακζτουν εγκατάςταςθ υγραντικοφ/ αποξθραντικοφ μθχανιςμοφ. Στθν προκικθ Ρ3, όπου θ 
εγκατάςταςθ αυτι είναι αδφνατθ, κα ακολουκθκεί μζκοδοσ πακθτικισ ρφκμιςθσ υγραςίασ (τφπου art 
sorb ι άλλου ιςοδφναμου) που δίνει δυνατότθτα διαμόρωωςθσ μόνο των ςυνκθκϊν υγραςίασ. 

Οι ςυνικεισ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ εντόσ προκθκϊν για μεταλλικά αντικείμενα που κυρίωσ μασ 
αωοροφν, είναι: Σχ. Υγραςία: <45%. (Επίςθσ, ο φωτιςμόσ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 100 lux). 

Στθν περίπτωςθ ενεργθτικοφ ςυςτιματοσ, ο μθχανιςμόσ κα πρζπει να εξαςωαλίηει ςτακερι υγραςία 
και παράλλθλα κακαριςμό του ειςερχόμενου αζρα ςτισ προκικεσ με κατάλλθλα ωίλτρα κατακράτθςθσ 
όλων των αερίων ρυπαντϊν και κυρίωσ των ενϊςεων κείου και αηϊτου κακϊσ και το διοξείδιο του 
άνκρακοσ. 

Θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ υγραςίασ πρζπει να καλφπτει οπωςδιποτε τθν περιοχι <45% ςτο 
εςωτερικό τθσ προκικθσ. Θ προςαρμογι των ςυνκθκϊν υγραςίασ κα πρζπει να επιτυγχάνεται ςε 
διάςτθμα 48 ωρϊν από τθ ςτιγμι ρφκμιςθσ του μθχανιματοσ. 

Το μθχάνθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ πρζπει να διακζτει: 
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 οκόνθ ζνδειξθσ τθσ ςχετικισ υγραςίασ πάνω ςτο μθχάνθμα. 

 ζνδειξθ καλισ λειτουργίασ/πικανισ βλάβθσ από υπερκζρμανςθ ι μθ τιρθςθσ τθσ ςχετικισ 

υγραςίασ κλπ. 

 αιςκθτιρα υγραςίασ μζςα ςτθν προκικθ. 

 αυτόματθ διακοπι τθσ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ όταν δεν πλθροφνται οι ςυνκικεσ 

υγραςίασ και παράλλθλθ ζνδειξθ οπτικοφ ι θχθτικοφ ςυναγερμοφ. 

 δυνατότθτα ελζγχου τθσ υγραςίασ ςτθν περιοχι <45% ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ. 

 ρφκμιςθ τθσ επικυμθτισ υγραςίασ ςτισ προκικεσ εντόσ 24-48 ωρϊν. 

 δυνατότθτα μετάδοςθσ τθσ ςτοιχείων υγραςίασ ςε απόςταςθ (π.χ. ςε πρόγραμμα θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι ςε οκόνθ ςε αίκουςα ελζγχου – control room). 

 θ ςτάκμθ κορφβου του μθχανιματοσ δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 18 dB. 

 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΑΦΥΓΑΝΣΘΣ ΡΟΘΘΚΩΝ: 

Μθχανιματα αωφγρανςθσ προκθκϊν κα τοποκετθκοφν ςτισ προκικεσ Ρ4, Ρ6, Ρ7, Ρ13, Ρ15, 
Ρ18, Ρ19, Ρ20, Ρ23 (ι και ςυνδυαςμζνεσ ανά ομάδεσ και περιοχζσ). Τα μθχανιματα κα 
τοποκετοφνται ςτθ βάςθ τθσ προκικθσ και εάν αυτό δεν είναι εωικτό ςτθ βάςθ παρακείμενθσ ι 
παρακείμενθσ καταςκευισ, ϊςτε να είναι επιςκζψιμθ. 

Ρρόκειται για μθχανιματα αωφγρανςθσ προκθκϊν, με λειτουργία χωρίσ δοχείο νεροφ (και χωρίσ 
παροχετεφςεισ ι αποχετεφςεισ νερϊν). Τα μθχανιματα αωφγρανςθσ κα είναι υψθλισ παροχισ και ροισ 
αζρα (52 κυβικά ανά ϊρα). Θα εξαςωαλίηουν το ωιλτράριςμα του ειςερχόμενου αζρα ςτισ προκικεσ, με 
ωίλτρο κατακράτθςθσ ςτερεϊν ρφπων. 

Το όριο απόκλιςθσ τθσ πραγματοποιοφμενθσ τιμισ ςχετικισ υγραςίασ ςε ςχζςθ με τθν ονομαςτικι, κα 
είναι ςτο ±5%. Θ ονομαςτικι τιμι τθσ ςχετικισ υγραςίασ ςτον εκκεςιακό χϊρο τθσ προκικθσ 
επιτυγχάνεται ςε διάςτθμα ≤ 8ωρϊν. 

Στο εςωτερικό τθσ προκικθσ κα τοποκετθκεί αιςκθτιρασ ελζγχου υγραςίασ. Σε οκόνθ κα 
εμωανίηονται οι ενδείξεισ τθσ υγραςίασ, όπου ορίηουμε τισ επικυμθτζσ τιμζσ αωφγρανςθσ. Το ςφςτθμα κα 
ελζγχει τα ποςοςτά υγραςίασ ςτο εςωτερικό μζροσ τθσ προκικθσ, και κα λειτουργεί αυτόματα. 

Θα διακζτουν ςωλθνϊςεισ διαμζτρου Φ50 χιλιοςτϊν, για τθν κυκλοωορία του αζρα. Κάκε προκικθ 
κα πρζπει να ζχει από μία είςοδο αζρα και από μία ζξοδο, για τθν ανακυκλοωορία του αζρα. 

Τα μθχανιματα κα λειτουργοφν χωρίσ δοχεία νεροφ, αλλά με λειτουργία εξάτμιςθσ των 
ςυμπυκνωμάτων. Ζτςι δεν κα χρειάηεται κακόλου εποπτεία τθσ λειτουργίασ τουσ και εξαλείωεται ο 
κίνδυνοσ όποιασ υπερχείλιςθσ νερϊν ςτισ προκικεσ. 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ μθχανθμάτων: 

 Με λειτουργία χωρίσ δοχείο νεροφ και χωρίσ παροχετεφςεισ. 
 Φίλτρο αζρα G3. 
 Μεγάλθ απόδοςθ ςε κερμοκραςίεσ ζωσ και -10˚ Κελςίου. 
 Μεγάλθσ ροισ αζρα(52 κυβικά ανά ϊρα). 

 
Στθν περίπτωςθ του πακθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ρ3 θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ υγραςίασ πρζπει να 

καλφπτει οπωςδιποτε τθν περιοχι <45% ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ. Θ προςαρμογι των ςυνκθκϊν κα 
πρζπει να επιτυγχάνεται ςε διάςτθμα 96 ωρϊν από τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ προκικθ Ρ3, προβλζπεται θ τοποκζτθςθ υγροςκοπικοφ υλικοφ (ρυκμιςτισ 
υγραςίασ) τφπου art sorb ι άλλου ιςοδφναμου. Οι διαςτάςεισ τουσ είναι κατά προςζγγιςθ 335x110x45χιλ. 
για καςζτεσ πλιρουσ μεγζκουσ και 335x110x25 χιλ. για καςζτεσ μιςοφ μεγζκουσ (θ καςζτα πλιρουσ 
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μεγζκουσ κα παρζχει ικανοποιθτικό ζλεγχο τθσ υγραςίασ ςε αεροςτεγι χϊρο περίπου 1μ³, ενϊ θ καςζτα 
μιςοφ μεγζκουσ ςε αεροςτεγι χϊρο 0,5μ³). Οι καςζτεσ πακθτικοφ ελζγχου απορροωοφν ι εκλφουν 
υγραςία διατθρϊντασ τθ ςχετικι υγραςία ςε ςτακερά επίπεδα. Το εφροσ ρφκμιςισ τουσ κα είναι από 30% 
ζωσ 75%. υκμίηονται βάςει αναλογίασ βάρουσ - ςχετικισ υγραςίασ (με αντίςτοιχθ φγρανςθ ι ξιρανςθ τθσ 
καςζτασ) και μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν πάνω από 1000 ωορζσ. 

Στθν προκικθ Ρ3 εξαςωαλίηεται θ εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν καςζτα, ϊςτε να μπορεί να γίνεται ο 
ζλεγχόσ τθσ ανά τακτά διαςτιματα και θ αντίςτοιχθ ξιρανςθ ι φγρανςι τθσ. Ο εςωτερικόσ όγκοσ του 
χϊρου τθσ προκικθσ είναι 0,39 μ³.  

Πλεσ οι προκικεσ που διακζτουν ςφςτθμα ρφκμιςθσ υγραςίασ μεταδίδουν τα ςτοιχεία υγραςίασ 
μζςω προγράμματοσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςε οκόνθ ςτο χϊρο του control room και ελζγχονται 
κεντρικά. Θ μετάδοςθ τθσ πλθροωορίασ γίνεται μζςω καλωδιϊςεων ςφνδεςθσ που κα οδεφςουν εντόσ των 
εγκατεςτθμζνων καναλιϊν ςτθν τοιχοποιία του υωιςτάμενου κελφωουσ και ςτισ ενδοδαπζδιεσ οδεφςεισ 
μαηί με τισ καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ αςωαλείασ των προκθκϊν. Σε περίπτωςθ χριςθσ δομθμζνθσ 
καλωδίωςθσ, θ καλωδίωςθ του ςυςτιματοσ αςωαλείασ και αυτι του ελζγχου των ςυνκθκϊν υγραςίασ των 
προκθκϊν είναι κοινι. 

 

Απαραίτθτα πιςτοποιθτικά προκθκϊν 

Τα υλικά καταςκευισ των προσ προσ προμικεια αντικειμζνων πρζπει να πλθροφν  επί ποινι αποκλειςμοφ, 
τα οριηόμενα λεπτομερϊσ ωσ προσ τισ ποςότθτεσ και τισ προδιαγραωζσ ςτα Ραραρτιματα Α και Β τθσ 
παροφςασ και τα κάτωκι πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ φορείσ: 

1) Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ ότι ο χϊροσ ωιλοξενίασ των εκκεμάτων των 

προκθκϊν είναι πλιρωσ ςτεγανόσ και ζχει μθδενικζσ εκπομπζσ ουςιϊν, για τθν ανεπιωφλακτθ 

ζκκεςθ αρχαιολογικϊν εκκεμάτων. 

2) Ριςτοποιθτικό μθχανιςμϊν προκθκϊν από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ, ότι μποροφν να 

ανοίγουν και να κλείνουν κρφςταλλα βάρουσ ζωσ 180kg και για τουλάχιςτον 1800 ανοίγματα και 

με μζγιςτο άνοιγμα τισ 90 μοίρεσ. 

3) Ριςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο ωορζα πιςτοποίθςθσ για μθδενικζσ εκπομπζσ ουςιϊν ξφλινθσ 

καταςκευισ από MDF. 
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Β.1. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

Οι μόνιμεσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ αποτελοφνται ωσ επί το πλείςτον από μεταλλικι υποκαταςκευι 
(ςκελετόσ), υλικά επζνδυςθσ και ςτοιχεία ςτιριξθσ επίτοιχων εκκεμάτων. Μοναδικι εξαίρεςθ αποτελεί θ 
Κ-Α5 που καταςκευάηεται εξ ολοκλιρου από ξφλο. 

Οι μόνιμεσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ διακρίνονται ςε ενδιάμεςα διαχωριςτικά τοιχία και επίτοιχεσ 
καταςκευζσ. 

Στα  ενδιάμεςα διαχωριςτικά τοιχία ο μεταλλικόσ ςκελετόσ καταςκευάηεται από μεταλλικζσ 
κοιλοδοκοφσ 40Χ40Χ3 χιλ. και πακτϊνεται ςτο δάπεδο με χριςθ μεταλλικισ γωνίασ 40Χ40Χ3 χιλ. και 
μθχανικά αγκφρια. 

Θ επζνδυςθ του μεταλλικοφ ςκελετοφ γίνεται κατά περίπτωςθ με πλάκεσ μοριοςανίδασ πάχουσ 16 
χιλ., πλάκεσ μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ, ωφλλα γυψοςανίδασ πάχουσ 12,5 χιλ., 
πλάκεσ μαρμάρου πάχουσ 18 ι 25 χιλ. 

Πλεσ οι ελεφκερεσ καταςκευζσ (διαχωριςτικά τοιχία κλπ.) είναι κλειςτζσ ςτο επάνω τουσ μζροσ. 

Οι επενδφςεισ με ωφλλα μοριοςανίδασ και γυψοςανίδασ βάωονται ςε απόχρωςθ RAL 7044 ι 6022 
ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ κάκε καταςκευισ. 

Σε ςυγκεκριμζνεσ καταςκευζσ υπάρχουν κυρίδεσ επίςκεψθσ του εςωτερικοφ τουσ από προωίλ 
αλουμινίου με θλεκτροςτατικι βαωι χρϊματοσ ανάλογου με τθν καταςκευι, ςτθν οποία ανικουν (βλζπε 
ςχζδια καταςκευϊν). 

Στθν περίπτωςθ επζνδυςθσ με ωφλλα μοριοςανίδασ και γυψοςανίδασ ςτο κάτω τμιμα τθσ επζνδυςθσ 
τοποκετείται τυποποιθμζνθ διατομι αλουμινίου ςχιματοσ Ρ διαςτάςεων 15Χ60 χιλ. βαμμζνθ με 
θλεκτροςτατικι βαωι ςε απόχρωςθ RAL 7032 ι 6022 ανάλογα με τον τοίχο ςτον οποίο ανικει (βλζπε 
ςχζδια καταςκευϊν). 

Στισ επίτοιχεσ καταςκευζσ αναρτάται το εκκεςιακό υλικό τθσ κάκε ενότθτασ (προκικεσ, εξωτερικά 
εκκζματα). Με αυτό τον τρόπο εξαςωαλίηεται θ όςο το δυνατόν μικρότερθ επζμβαςθ ςτθν υωιςτάμενθ 
τοιχοποιία. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ καταςκευάηεται κατά περίπτωςθ με κοιλοδοκοφσ 40Χ40Χ3 χιλ., 20Χ40Χ3 χιλ., 
40Χ80Χ3 χιλ., 30Χ60Χ3 χιλ. και πακτϊνεται ςτθν τοιχοποιία του κτθρίου με μεταλλικζσ γωνίεσ 60Χ120Χ5 
χιλ. και χθμικά αγκφρια. 

Τα μεταλλικά πλαίςια ενιςχφονται από ορκοςτάτεσ και οριηόντιεσ τραβζρςεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
ανάρτθςθσ από αυτά του εκκεςιακοφ υλικοφ. Ο ςχεδιαςμόσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ είναι διαωορετικόσ 
ςτθν κάκε επίτοιχθ καταςκευι. Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ καταςκευισ, ο μεταλλικόσ ςκελετόσ 
καταςκευάηεται επί τόπου ι ςτο εργαςτιριο και ςυναρμολογείται εκ των υςτζρων ςτο εργοτάξιο. Σε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα επίτοιχα μεταλλικά πλαίςια διαιροφνται ςε επιμζρουσ τμιματα που 
εξυπθρετοφν τθν ευκολότερθ μετακίνθςθ και τοποκζτθςι τουσ. 

Οι επιωάνειεσ υποδοχισ των εκκεματικϊν ενοτιτων καταςκευάηονται ωσ επί το πλείςτον με ωφλλα 
μοριοςανίδασ που βάωονται ςε απόχρωςθ RAL 6022. Επί αυτϊν ςτθρίηονται οι ζκτυπεσ επιωάνειεσ 
εποπτικοφ υλικοφ και τα λοιπά εκκεςιακά υλικά που ςυνκζτουν τισ εκκεματικζσ ενότθτεσ. 
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Δεδομζνου ότι οι επίτοιχεσ καταςκευζσ αναπτφςςονται επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ του κτθρίου 
λαμβάνεται υπόψθ θ προβλεπόμενθ εςωτερικι επζνδυςθ του υωιςτάμενου κελφωουσ. Αυτι κα γίνει με 
ωφλλα γυψοςανίδασ επί μεταλλικοφ ςκελετοφ πλάτουσ 3 εκ. Θ επζνδυςθ κα ζχει ςυνολικό πάχοσ 4,2 εκ. 

Το περιμετρικό πλαίςιο των επίτοιχων καταςκευϊν από κοιλοδοκοφσ 40Χ80 χιλ. καταςκευάηεται κατά 
τρόπο ϊςτε να εξζχουν τθσ τοιχοποιίασ τα 80 χιλ. 

Θ επζνδυςθ του μεταλλικοφ ςκελετοφ γίνεται με πλάκεσ μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και ωφλλα 
τςιμεντοςανίδασ πάχουσ 12,5 χιλ. Πλεσ οι επιωάνειεσ βάωονται ςε απόχρωςθ RAL 6022. 

Ρεριμετρικά ςτισ επιωάνειεσ ενοτιτων με μοριοςανίδα, όπου το υλικό ζρχεται ςε επαωι με επζνδυςθ 
από γυψοςανίδα υωιςτάμενθ και νζα ι ωφλλα μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ, προβλζπεται θ 
δθμιουργία εγκοπισ 3 χιλ. για τθν ευκολότερθ ςυναρμογι των δφο υλικϊν και τθν εωαρμογι του 
χρϊματοσ. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο δθμιουργοφνται οι επιωάνειεσ υποδοχισ των επί μζρουσ ενοτιτων που 
προβάλλονται κατά 5,4 εκ. από τθ γενικι επζνδυςθ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ και διαωοροποιοφνται 
χρωματικά από αυτιν (ςχζδιο Λ6-Λ8). 

Αντίςτοιχθ είναι και θ καταςκευι των επιωανειϊν υποδοχισ εκκεςιακοφ υλικοφ ςτα νζα 
τοιχοπετάςματα (ςχζδιο Λ21). 

Στισ επιωάνειεσ υποδοχισ αναρτϊνται τα επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα. Θ ποικιλία των εκκεμάτων ςε 
μζγεκοσ και βάροσ υπαγορεφει τρεισ διαωορετικοφσ τφπουσ ςτθρίξεων: 

 Συμπαγείσ μεταλλικζσ ανοξείδωτεσ ράβδοι Φ25 χιλ. (ςχζδιο Λ7, Λ27). Χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

περίπτωςθ βαρζων εκκεμάτων ακανόνιςτου ςχιματοσ. Οι ράβδοι ςυγκολλοφνται ςε μεταλλικι 

πλάκα πάχουσ 5 χιλ. που τοποκετείται ςε κατάλλθλθ κζςθ επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ με 

ςυμπλθρωματικζσ κοιλοδοκοφσ και εξζχουν από τθν επιωάνεια υποδοχισ ανάλογα με το μζγεκοσ 

του εκκζματοσ. Θ λογικι τθσ καταςκευισ τουσ επιβάλλει τθ διάτρθςθ τθσ επζνδυςθσ πριν από τθν 

εωαρμογι τθσ ςτον μεταλλικό ςκελετό. Θ προκφπτουςα οπι καλφπτεται από μεταλλικό 

ανοξείδωτο αρμοκάλυπτρο κυκλικοφ ςχιματοσ Φ70 χιλ. πάχουσ 1 χιλ. Θ τελικι κζςθ και μικοσ των 

ανοξείδωτων ράβδων κα γίνει επιτόπου βάςει των αντίςτοιχων εκκεμάτων. Θ μεταλλικι πλάκα 

που ζχει προβλεωκεί για τθ ςτερζωςθ των ράβδων προςωζρει μία ευρφτερθ επιωάνεια πάκτωςθσ, 

ϊςτε θ ακριβισ τουσ κζςθ να προςαρμοςτεί ςτο ςχιμα του κάκε εκκζματοσ. Τζλοσ, ανάλογα με το 

ςχιμα του εκκζματοσ, θ ςτιριξθ ολοκλθρϊνεται με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ 

βραχίονεσ. Οι ανοξείδωτεσ ράβδοι, τα αρμοκάλυπτρα και οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ είναι 

επεξεργαςμζνοι με αμμοβολι. 

 άωια μεταλλικά πάχουσ 3 χιλ. πακτωμζνα ςτο μεταλλικό ςκελετό (ςχζδιο Λ8, Λ28). 

Χρθςιμοποιοφνται ςτθν περίπτωςθ βαρζων εκκεμάτων με δυνατότθτα ενιαίασ και ομοεπίπεδθσ 

ζδραςθσ. Τα ράωια εδράηονται ςε οριηόντια μεταλλικι δοκό που προςτίκεται κατά περίπτωςθ 

ςτον μεταλλικό ςκελετό και εξζχουν από τθν επιωάνεια υποδοχισ ανάλογα με το μζγεκοσ του 

εκκζματοσ. Θ λογικι τθσ καταςκευισ τουσ επιβάλλει τθ διάτρθςθ τθσ επζνδυςθσ πριν από τθν 

εωαρμογι τθσ ςτον μεταλλικό ςκελετό. Θ προκφπτουςα ςχιςμι καλφπτεται από μεταλλικό 

ανοξείδωτο αρμοκάλυπτρο ορκογωνικοφ ςχιματοσ φψουσ 7 εκ. και πάχουσ 1 χιλ. Το τελικό πλάτοσ 

και μικοσ των ανοξείδωτων ραωιϊν κα γίνει επιτόπου βάςει των αντίςτοιχων εκκεμάτων. Ενϊ το 

φψοσ ςτο οποίο τοποκετοφνται τα ράωια είναι προκακοριςμζνο για τθν κάκε καταςκευι, το μικοσ 

τθσ δοκοφ πάνω ςτθν οποία εδράηονται τα ράωια είναι μεγαλφτερο ϊςτε να επιτρζπει αντίςτοιχθ 

αφξθςθ του μικουσ του ραωιοφ αν χρειαςτεί.Ανάλογα με το ςχιμα του εκκζματοσ, θ ςτιριξθ 
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ολοκλθρϊνεται με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ.Τα ράωια, τα 

αρμοκάλυπτρα και οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ είναι επεξεργαςμζνοι με αμμοβολι. 

 άωια μεταλλικά πάχουσ 3 χιλ. αναρτθμζνα ςτθν επιωάνεια υποδοχισ (ςχζδιο Λ31). 

Χρθςιμοποιοφνται ςτθν περίπτωςθ μικρϊν επίτοιχων εκκεμάτων. Τα ράωια ζχουν ςχιμα Γ και 

αναρτϊνται επί τθσ επιωάνειασ υποδοχισ με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για 

ανάρτθςθ ωορτίων. Το φψοσ των ραωιϊν είναι 10 εκ., ενϊ το τελικό πλάτοσ και μικοσ τουσ κα 

γίνει επιτόπου βάςει των αντίςτοιχων εκκεμάτων. 

 

ΡΑΚΤΩΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 

Για τθν τοποκζτθςθ των επίτοιχων καταςκευϊν,  οι οποίεσ πακτϊνονται ςτο ςοβά και ςτον πζτρινο 
τοίχο, λαμβάνεται υπόψθ θ εςωτερικι επζνδυςθ του υωιςτάμενου κελφωουσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα πραγματοποιοφνται οι παρακάτω εργαςίεσ με τθν εξισ ςειρά: 

ΣΤΑΔΙΟ 1 

 Αωαίρεςθ γυψοςανίδασ με κοπι περιμετρικά τθσ κζςθσ τθσ νζασ επίτοιχθσ καταςκευισ ςε 

απόςταςθ που κρίνει ο τεχνίτθσ. 

 Κοπι και αωαίρεςθ τμθμάτων του μεταλλικοφ ςκελετοφ τθσ γυψοςανίδασ. 

ΣΤΑΔΙΟ 2 

 Τοποκζτθςθ νζου ςκελετοφ γυψοςανίδασ περιμετρικά τθσ νζασ επίτοιχθσ καταςκευισ. 

ΣΤΑΔΙΟ 3 

 Τοποκζτθςθ μεταλλικοφ ςκελετοφ νζασ επίτοιχθσ καταςκευισ και πλιρωςθ των κενϊν με 

μονωτικό υλικό που αναωζρκθκε ςτο ςτάδιο 1. 

ΣΤΑΔΙΟ 4 

 Το κενό μεταξφ υωιςτάμενθσ επιωάνειασ γυψοςανίδασ και μεταλλικοφ ςκελετοφ νζασ 

επίτοιχθσ καταςκευισ ςυμπλθρϊνεται με τεμάχια γυψοςανίδασ, ςτοκάρεται, τρίβεται και 

βάωεται. 

ΣΤΑΔΙΟ 5 

 Τοποκζτθςθ επζνδυςθσ μεταλλικοφ ςκελετοφ νζασ επίτοιχθσ καταςκευισ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Β.1.1. ΑΙΘΟΥΣΑ Α 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Κ-Α1 
Σφνκετο ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο με αναρτθμζνθ οροωι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τοίχοσ Ρροοιμίου Α: 2,726 Χ 0,216 Χ 2,038μ. 
Τοίχοσ Ρροοιμίου Β: 1,816 Χ 0,376 Χ 0,928μ. 
Τραπζηι διαδραςτικισ μακζτασ 1,17 Χ 1,406 Χ 0,714μ. 

1 τεμ. 
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Σκιάδιο: 2,89 Χ 1,92 μ. 
6 τεμάχια από υαλοπίνακασ securit χρϊματοσ ωιμζ πάχουσ 10 χιλ. 
διαςτάςεων 0,95 Χ 0,95 μ. 
Διαδραςτικι μακζτα: 1,16 Χ 0,95μ. 

2 

Κ-Α2 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
4,582 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

3 

Κ-Α3 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α.1: 0,856 Χ 0,056 Χ 1,216μ. 
Τμιμα Α.2: 3,776 Χ 0,056 Χ 1,216μ. 
Τμιμα Β: 0,95 Χ 0,056 Χ 1,332 μ. 
Τμιμα Γ: 1,50 Χ 0,096 Χ 1,332μ. 

1 τεμ. 

4 

Κ-Α4 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α.1: 3,736 Χ 0,056 Χ 1,616μ. 
Τμιμα Α.2: 0,25 Χ 0,056 Χ 1,616μ. 
Τμιμα Α.3: 1,278 Χ 0,056 Χ 1,616μ. 
Τμιμα Β.1: 1,218 Χ 0,056 Χ 1,816μ. 
Τμιμα Β.2: 1,972 Χ 0,056 Χ 1,816μ. 
Τμιμα Β.3: 1,218 Χ 0,056 Χ 1,816μ. 
Τμιμα Γ: 2,652 Χ 0,056 Χ 1,332μ. 

1 τεμ. 

5.1 

Κ-Α5 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Κουτί διαωανοςκόπιου: 2,675 Χ 0,20 Χ 2,26 μ. 
Διαωανοςκόπιο (plexiglass 5 χιλ.) 1: 1,30 Χ 1,95μ. 
Διαωανοςκόπιο (plexiglass 5 χιλ.) 2: 1,30 Χ 1,30μ. 

1 τεμ. 

5.2 
Αναλόγιο ειδικισ καταςκευισ: 
0,65 Χ 0,46 (υπό κλίςθ) Χ 0,95 μ. 

2 τεμ. 

6 

Κ-Α6 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α: 2,50 Χ 0,18 (μζγιςτο) Χ 3,75 μ. 
Τμιμα Β: 2,50 Χ 0,18 (μζγιςτο) Χ 3,75μ. 

1 τεμ. 

 
 

Καταςκευι Κ-Α1 (ςχζδια Κ-Α1.1, Κ-Α1.2, Κ-Α1.3) 

Σφνκετο ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο με αναρτθμζνθ οροωι. 
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Θ καταςκευι αποτελείται από τρία τμιματα. Το πρϊτο τμιμα είναι δφο διαχωριςτικοί τοίχοι (τοίχοσ 
προοιμίου Α, τοίχοσ προοιμίου Β), διαωορετικοφ φψουσ, ςε διάταξθ Γ από μεταλλικό ςκελετό ςε 
απόχρωςθ RAL6022 πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. Επενδφεται με πλάκεσ γκρι και 
μαφρου μαρμάρου πάχουσ 18 χιλ. και 25 χιλ. αντίςτοιχα (ςχζδιο Λ1). Ο ψθλότεροσ τοίχοσ ωζρει ςτθν 
εξωτερικι του πλευρά δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με 
ανοξείδωτουσ αποςτάτεσ 3 εκ. και ςειρά ανάγλυωων ανοξείδωτων ςατινζ γραμμάτων πάχουσ 6 χιλ. 
τοποκετθμζνων με κόλλα και ςτθν εςωτερικι του πλευρά εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. 
τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ. Στθ βάςθ τθσ καταςκευισ υπάρχει κυρίδα επίςκεψθσ 
από προωίλ αλουμινίου για τθν τοποκζτθςθ και πρόςβαςθ κεντρικισ μονάδασ Θ/Υ. 

Το δεφτερο τμιμα είναι μία βάςθ για τθν τοποκζτθςθ διαδραςτικοφ προπλάςματοσ. Καταςκευάηεται 
από μεταλλικό ςκελετό πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. Επενδφεται με ωφλλα 
μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ (ςχζδια Λ4, Λ5). 

Στθν άνω επιωάνεια τοποκετείται χωνευτά ωσ ανεξάρτθτθ καταςκευι το πρόπλαςμα που αποδίδει τθ 
ωυςικι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του Ιεροφ των Μεγάλων Θεϊν. Καταςκευάηεται από οποιαδιποτε 
ανόργανα και αδρανι υλικά με λευκό ωινίριςμα. Θ υπόλοιπθ ελεφκερθ οριηόντια επιωάνεια ωζρει οπι για 
τθν τοποκζτθςθ χωνευτισ οκόνθσ αωισ 21’’ και καλφπτεται από υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. με 
αντίςτοιχθ οπι ςτισ διαςτάςεισ τθσ οκόνθσ αωισ και οπίςκια βαωι ςε μαφρο χρϊμα τοποκετθμζνο με 
κόλλα. Θ οκόνθ αωισ ςυνδζεται μζςω ενδοδαπζδιου κυτίου παροχϊν με τθν κεντρικι μονάδα Θ/Υ ςτθ 
βάςθ του διαχωριςτικοφ τοίχου. 

Οι δφο αυτζσ καταςκευζσ ςτεγάηονται από το τρίτο τμιμα. Ρρόκειται για ςκιάδιο καταςκευαςμζνο 
από μεταλλικό ςκελετό ςε απόχρωςθ RAL6022, ο οποίοσ αναρτάται από τα υπερκείμενα ηευκτά τθσ ςτζγθσ 
με ανοξείδωτα ςυρματόςχοινα. Ο ςκελετόσ ωζρει ζξι υαλοπίνακεσ securit πάχουσ 10 χιλ. χρϊματοσ ωιμζ, 
οι οποίοι αναρτϊνται με ανοξείδωτουσ αποςτάτεσ 3 εκ. (ςχζδια Λ2, Λ3). Από τον ςκελετό του ςκιαδίου 
αναρτϊνται επίςθσ μία μεταλλικι βάςθ για τθν τοποκζτθςθ βιντεοπροβολζα ο οποίοσ ςυνδζεται με τθν 
κεντρικι μονάδα του Θ/Υ και τθν οκόνθ αωισ και μία ράγα για τθν τοποκζτθςθ ωωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 

Καταςκευι Κ-Α2 (ςχζδιο Κ-Α2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με 
χθμικά αγκφρια. Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 
(ςχζδιο Λ6). Ρεριμετρικά ςτο ςθμείο επαωισ τθσ μοριοςανίδασ με τθν υωιςτάμενθ επζνδυςθ από 
γυψοςανίδα προβλζπεται θ δθμιουργία εγκοπισ 3 χιλ. για τθν ευκολότερθ ςυναρμογι των δφο υλικϊν και 
τθν εωαρμογι του χρϊματοσ. 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ, μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit πάχουσ 8 χιλ. τοποκετθμζνου με ανοξείδωτουσ 
αποςτάτεσ 2εκ. και δφο εξωτερικά εκκζματα που αναρτϊνται με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ 
ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ τοποκετθμζνουσ με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για 
ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδιο Λ29). 

Μπροςτά από τθν ζκτυπθ επιωάνεια αλουμινίου τοποκετοφνται δφο επιδαπζδια αναλόγια τφπου ΑΝ1 
που ωζρουν ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια τουσ εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο 
με κόλλα. 

 

Καταςκευι Κ-Α3 (ςχζδια Κ-Α3.1, Κ-Α3.2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 
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Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τρία τμιματα. Ενόσ επιδαπζδιου που καλφπτει το βάκρο του 
μόνιμου εξωτερικοφ εκκζματοσ μεγάλου μεγζκουσ τοποκετθμζνου με εκτονοφμενα αγκφρια ςτο δάπεδο 
και ςτο βάκρο (τμιμα Α), ενόσ αναρτθμζνου ςτον επιδαπζδιο ςκελετό (τμιμα Β) και ενόσ τρίτου (τμιμα Γ) 
πακτωμζνου επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Το τμιμα του επιδαπζδιου ςκελετοφ που προςπίπτει ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία δεν εωάπτεται με 
αυτι αλλά καταςκευάηεται ςε απόςταςθ 5 εκ. 

Το επιδαπζδιο τμιμα επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ 
ανά 6 εκ. (ςχζδιο Λ9), ενϊ τα άλλα δφο τμιματα επενδφονται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. που 
βάωονται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδια Λ6, Λ10). Πταν θ επζνδυςθ με ωφλλα μοριοςανίδασ και 
καπλαμά ςθμφδασ προςπίπτει ςε επζνδυςθ γυψοςανίδασ βαωισ δεν εωάπτεται ςε αυτι αλλά διατθρεί 
μία απόςταςθ περίπου 8 χιλ. 

Θ καταςκευι ωζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι 
ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ και μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit πάχουσ 8 χιλ. τοποκετθμζνου με 
ανοξείδωτουσ αποςτάτεσ 2 εκ. 

Μπροςτά από τθν ζκτυπθ επιωάνεια αλουμινίου τοποκετείται ζνα επιδαπζδιο αναλόγιο τφπου ΑΝ1 
που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια του εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο με 
κόλλα. 

 

Καταςκευι Κ-Α4 (ςχζδια Κ-Α4.1, Κ-Α4.2, Κ-Α4.3) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τρία τμιματα. Δφο επιδαπζδιων, διαωορετικοφ φψουσ, που 
καλφπτουν τα βάκρα των μόνιμων εξωτερικϊν εκκεμάτων μεγάλου μεγζκουσ τοποκετθμζνων με 
εκτονοφμενα αγκφρια ςτο δάπεδο και ςτα βάκρα και ενόσ αναρτθμζνου ςτο χαμθλότερου φψουσ 
επιδαπζδιο τμιμα. 

Το χαμθλό επιδαπζδιο τμιμα επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ και 
οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 6 εκ. (ςχζδιο Λ9) ενϊ το δεφτερο ψθλότερο τμιμα επενδφεται επίςθσ με ωφλλα 
μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 3 εκ. Το αναρτθμζνο τμιμα επενδφεται με 
ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. που βάωονται ςε απόχρωςθ RAL 6022. (ςχζδιο Λ10). Πταν θ 
επζνδυςθ με ωφλλα μοριοςανίδασ και καπλαμά ςθμφδασ προςπίπτει ςε επζνδυςθ γυψοςανίδασ βαωισ 
δεν εωάπτεται ςε αυτι αλλά διατθρεί μία απόςταςθ περίπου 8 χιλ. 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ, μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit πάχουσ 8 χιλ. τοποκετθμζνου με ανοξείδωτουσ 
αποςτάτεσ 2 εκ., ζνα επιδαπζδιο εξωτερικό ζκκεμα πάνω ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ1 και τζςςερα επίτοιχα 
εξωτερικά εκκζματα που αναρτϊνται από τθν επζνδυςθ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με μεταλλικοφσ 
ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ τοποκετθμζνουσ με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ 
δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδιο Λ29). 

Μπροςτά από τθν ζκτυπθ επιωάνεια αλουμινίου τοποκετοφνται δφο επιδαπζδια αναλόγια τφπου ΑΝ1 
που ωζρουν ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια τουσ εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο 
με κόλλα. 

 

Καταςκευι Κ-Α5 (ςχζδιο Κ-Α5) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 
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Αποτελείται από διαωανοςκόπιο και δφο αναλόγια. Το κουτί του διαωανοςκοπίου είναι 
καταςκευαςμζνο από ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 25 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ. Φζρει δφο ωφλλα 
plexiglass πάχουσ 5 χιλ. με εκτφπωςθ βινυλίου και λευκι μεμβράνθ ςτο πίςω μζροσ. Θ ςτερζωςθ των 
ωφλλων plexiglass επί του ξφλινου κουτιοφ γίνεται με δφο μεταλλικά πλαίςια από ςτραντηαριςτι λαμαρίνα 
διατομισ Ρ ςε απόχρωςθ RAL 7032. Στο εςωτερικό τοποκετοφνται ςε κατακόρυωθ διάταξθ λαμπτιρεσ 
ωκοριςμοφ. 

Στο εμπρόςκιο δεξί τμιμα του διαωανοςκοπίου τοποκετοφνται δφο αναλόγια. Είναι καταςκευαςμζνα 
από ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 18 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ. Το άνω κεκλιμζνο τμιμα του κάκε 
αναλογίου ωζρει οπι για τθν τοποκζτθςθ χωνευτισ οκόνθσ αωισ 21’’ και καλφπτεται από υαλοπίνακα 
securit πάχουσ 5 χιλ. με αντίςτοιχθ οπι ςτισ διαςτάςεισ τθσ οκόνθσ αωισ και οπίςκια βαωι ςε μαφρο 
χρϊμα τοποκετθμζνο με κόλλα (ςχζδιο Λ12). 

Κάκε αναλόγιο ζχει ςτθν ελεφκερθ πλαϊνι πλευρά του κυρίδα επίςκεψθσ με οπζσ εξαεριςμοφ. 

 

Καταςκευι Κ-Α6 (ςχζδιο Κ-Α6) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από δφο όμοια τμιματα τοποκετθμζνα ςυμμετρικά εκατζρωκεν του ανοίγματοσ μεταξφ 
των Αικουςϊν Α και Ε. 

Κάκε τμιμα ζχει φψοσ 3,75 μ. Και καταςκευάηεται από τρία κοίλα μεταλλικά πλαίςια τα οποία 
τοποκετοφνται ςε απόςταςθ από τθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία με δφο μεταλλικά υποςτυλϊματα που 
πακτϊνονται με κατάλλθλα αγκφρια ςτον τοίχο και ςτο δάπεδο (ςχζδιο Λ11). Κάκε πλαίςιο ωζρει 
εκτφπωςθ ςε κοίλο πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. που ςτερεϊνεται επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ με 
κοχλίεσ. 
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Β.1.2. ΑΙΘΟΥΣΑ Β  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Κ-Β1 
Ρερίκλειςτοσ χϊροσ 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τοίχοσ Α: 2,726 Χ 0,34 Χ 2,60μ. 
Τοίχοσ Β: 2,74 Χ 0,305 Χ 2,4025μ. 
Οροωι: 1,8075 Χ 2,74 Χ 0,205μ. 
Μικοσ Χ Φψοσ 
Διαωανοςκόπιο 1 (plexiglass 5 χιλ.): 1,80 Χ 1,80μ. 
Διαωανοςκόπιο 2 (plexiglass 5 χιλ.): 0,60 Χ 1,30μ. 

1 τεμ. 

2 

Κ-Β2 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α: 2,836 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 
Τμιμα Β: 1,076 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

3 

Κ-Β3 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
7,95 Χ 0,762 Χ 0,274μ. 

1 τεμ. 

4 

Κ-Β4 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
2,972 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

 
 

Καταςκευι Κ-Β1 (ςχζδια Κ-Β1.1, Κ-Β1.2, Κ-Β1.3) 

Ρερίκλειςτοσ χϊροσ από ενδιάμεςα διαχωριςτικά τοιχία και οροωι. 

Αποτελείται από δφο διαχωριςτικοφσ τοίχουσ διαωορετικοφ φψουσ ςε διάταξθ Γ και οροωι με 
μεταλλικό ςκελετό πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια και ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία με 
χθμικά αγκφρια. Ο τοίχοσ και θ οροωι που προςπίπτουν ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία δεν εωάπτονται με 
αυτι αλλά καταςκευάηονται ςε απόςταςθ 5 εκ. Θ οροωι όμωσ εδράηεται ςε μεταλλικι γωνία ςε όλο το 
μικοσ τθσ, θ οποία προθγουμζνωσ ζχει πακτωκεί ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται ςτο ςφνολό τθσ με ωφλλα μονισ γυψοςανίδασ πάχουσ 12,5 χιλ. 

Στα ςθμεία πρόςπτωςθσ των νζων διαχωριςτικϊν τοίχων και οροωισ με τθν τοιχοποιία θ νζα 
επζνδυςθ από γυψοςανίδα εωάπτεται ςτθν υωιςτάμενθ και θ ςυναρμογι γίνεται επιμελθμζνα 
(ςτοκάριςμα, βάψιμο). Βάωεται ςε αποχρϊςεισ RAL 6022 και RAL 7044 ςφμωωνα με τα ςχζδια. 
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Στισ δφο εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ ωζρει δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. 
τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, ζνα μεταλλικό γραμμικό ωωτιςτικό LED 
που αναρτάται με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ (ςχζδιο Λ13), ζνα χωνευτό 
διαωανοςκόπιο (ςχζδιο Λ18) , ζνα αναρτθμζνο αναλόγιο τφπου ΑΝ3 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια 
του χωνευτι οκόνθ αωισ 21’’ και ςτο εςωτερικό του κζςθ για κεντρικι μονάδα Θ/Υ μικροφ μεγζκουσ και 
τζλοσ δφο επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ3. Στισ δφο εςωτερικζσ 
πλευρζσ ωζρει ζνα δεφτερο χωνευτό διαωανοςκόπιο (ςχζδιο Λ17) , τθ χωνευτι προκικθ Ρ5 και δφο 
ςειρζσ ανάγλυωων ανοξείδωτων ςατινζ γραμμάτων πάχουσ 6 χιλ. τοποκετθμζνων με κόλλα και τα οποία 
ωωτίηονται από γραμμικό ωωτιςτικό ςϊμα LED που τοποκετείται ςε εςοχι ςτθν οροωι. 

Τα διαωανοςκόπια (1 και 2) αποτελοφν ανεξάρτθτεσ καταςκευζσ οι οποίεσ χωνεφουν ςτισ αντίςτοιχεσ 
εςοχζσ όπου προβλζπεται θ τοποκζτθςι τουσ. Το κουτί του διαωανοςκοπίου καταςκευάηεται από ωφλλα 
μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. Φζρει ωφλλο plexiglass πάχουσ 5 χιλ. με εκτφπωςθ βινυλίου και λευκι 
μεμβράνθ ςτο πίςω μζροσ. Θ ςτερζωςθ του ωφλλου plexiglass επί του ξφλινου κουτιοφ γίνεται με δφο 
μεταλλικά πλαίςια από ςτραντηαριςτι λαμαρίνα διατομισ Ρ. Στο εςωτερικό τοποκετοφνται ςε 
κατακόρυωθ διάταξθ λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ. Το κουτί και το μεταλλικό πλαίςιο βάωονται ςε αποχρϊςεισ 
RAL6022. 

Στθ βάςθ τθσ καταςκευισ, δίπλα ςτο εςωτερικό διαωανοςκόπιο, υπάρχει κυρίδα επίςκεψθσ από 
προωίλ αλουμινίου για τθν πρόςβαςθ του ενδοδαπζδιου κυτίου παροχϊν. Στθ κζςθ ανάρτθςθσ του 
επίτοιχου αναλογίου πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ του θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ με παροχζσ ρεφματοσ και δικτφου. 

 

Καταςκευι Κ-Β2 (ςχζδια Κ-Β2.1, Κ-Β2.2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα ςε διάταξθ Γ, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ 
τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία 
διπλισ όψθσ και κοχλίεσ και τθν προκικθ Ρ2 αναρτθμζνθ ςε τμιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ με τοπικζσ 
οριηόντιεσ ενιςχφςεισ ειδικά για τον ςκοπό αυτό (ςχζδιο Λ14). 

 

Καταςκευι Κ-Β3 (ςχζδια Κ-Β3.1, Κ-Β3.2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Ρρόκειται για τθν καταςκευι δοκοφ κατά μικοσ τθσ Αίκουςασ Β ςτο φψοσ των παρακφρων. 
Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό πακτωμζνο ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία με χθμικά αγκφρια που 
επενδφεται με ωφλλα μονισ γυψοςανίδασ πάχουσ 12,5 χιλ. 

Οι υποκείμενεσ υωιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ ωζρουν δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. 
τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ4 και 22 
επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςτθ ςφνκετθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ2. 

 

Καταςκευι Κ-Β4 (ςχζδιο Κ-Β4) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 
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Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 
Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ και τθν προκικθ Ρ3 αναρτθμζνθ ςε τμιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ με τοπικζσ 
οριηόντιεσ ενιςχφςεισ ειδικά για τον ςκοπό αυτό (ςχζδιο Λ15). 

 

Β.1.3. ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Κ-Γ1 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,202 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

2 

Κ-Γ2 
Ρερίκλειςτοσ χϊροσ 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τοίχοσ Α: 2,4025 Χ 0,205 Χ 2,3975μ. 
Τοίχοσ Β: 2,795 Χ 0,295 Χ 2,425μ. 
Τοίχοσ Γ: 0,7925 Χ 0,315 Χ 2,3975μ. 
Οροωι: 4,145 X 2,4025 X 0,205 μ. 
Διαωανοςκόπιο (plexiglass 5 χιλ.): 1,20 Χ 1,80μ. 

1 τεμ. 

3 

Κ-Γ3 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
4,232 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

4 

Κ-Γ4 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τοίχοσ Α: 5,83 Χ 0,096 Χ 1,322μ. 
Τοίχοσ Β: 2,40 Χ 0,096 Χ 1,322μ. 

1 τεμ. 

5 

Κ-Γ5 
Σφνκετο ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α: 3,152 Χ 0,202 Χ 1,806μ. 
Τμιμα Β.1: 1,702 Χ 0,202 Χ 1,006μ. 
Τμιμα Β.2: 1,492 Χ 0,202 Χ 1,006μ. 

1 τεμ. 

6 

Κ-Γ6 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
6,10 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 
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Καταςκευι Κ-Γ1 (ςχζδιο Κ-Γ1) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ. 

Τμιμα τθσ μουςειολογικισ ενότθτασ χωρίσ όμωσ να εδράηεται πάνω ςτθν καταςκευι Κ-Γ1 αποτελεί 
άλλθ μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. που τοποκετείται επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ 
με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ. 

Ράνω από αυτι τθν εκτφπωςθ τοποκετείται μεταλλικό γραμμικό ωωτιςτικό LED που αναρτάται με 
μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ (ςχζδιο Λ13). 

 

Καταςκευι Κ-Γ2 (ςχζδια Κ-Γ2.1, Κ-Γ2.2, Κ-Γ2.3) 

Ρερίκλειςτοσ χϊροσ από ενδιάμεςα διαχωριςτικά τοιχία (Α,Β,Γ) και οροωι. 

Αποτελείται από τρεισ διαχωριςτικοφσ τοίχουσ ςε διάταξθ Ρ και οροωι με μεταλλικό ςκελετό 
πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. Ο τοίχοσ και θ οροωι που προςπίπτουν ςτθν 
υωιςτάμενθ τοιχοποιία δεν εωάπτονται με αυτι, αλλά καταςκευάηονται ςε απόςταςθ 5 εκ. 

Επενδφεται ςτο ςφνολό τθσ με ωφλλα μονισ γυψοςανίδασ πάχουσ 12,5 χιλ. Στα ςθμεία πρόςπτωςθσ 
των νζων διαχωριςτικϊν τοίχων και οροωισ με τθν τοιχοποιία θ νζα επζνδυςθ από γυψοςανίδα 
εωάπτεται ςτθν υωιςτάμενθ και θ ςυναρμογι γίνεται επιμελθμζνα (ςτοκάριςμα, βάψιμο). Βάωεται ςε 
αποχρϊςεισ RAL 6022 και RAL 7044 ςφμωωνα με τα ςχζδια. 

Στισ δφο εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ ωζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. 
τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, τθν προκικθ Ρ10 αναρτθμζνθ ςε τμιμα 
του μεταλλικοφ ςκελετοφ με τοπικζσ οριηόντιεσ ενιςχφςεισ ειδικά για τον ςκοπό αυτό (ςχζδιο Λ19), ζνα 
αναλόγιο τφπου ΑΝ1 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια του εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 
χιλ. τοποκετθμζνο με κόλλα, τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ6, ζνα επίτοιχο εξωτερικό ζκκεμα που αναρτάται 
με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ, τρία επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα που 
αναρτϊνται επί ανοξείδωτου ραωιοφ και ζνα επιδαπζδιο εξωτερικό ζκκεμα τοποκετθμζνο ςτθ βάςθ 
εκκζματοσ ΒΑ4. Οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ και το μεταλλικό ράωι τοποκετοφνται με μεταλλικά βφςματα 
ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδια Λ29, Λ31). 

Στισ δφο εςωτερικζσ πλευρζσ τθσ ωζρει ζνα χωνευτό διαωανοςκόπιο (ςχζδιο Λ20) και τρεισ 
τθλεοράςεισ 32’’ με δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick. 

Το διαωανοςκόπιο αποτελεί ανεξάρτθτθ καταςκευι θ οποία χωνεφει ςτθν αντίςτοιχθ εςοχι όπου 
προβλζπεται θ τοποκζτθςι του. Το κουτί του διαωανοςκοπίου καταςκευάηεται από ωφλλα μοριοςανίδασ 
πάχουσ 16 χιλ. Φζρει ωφλλο plexiglass πάχουσ 5 χιλ. με εκτφπωςθ βινυλίου και λευκι μεμβράνθ ςτο πίςω 
μζροσ. Θ ςτερζωςθ του ωφλλου plexiglass επί του ξφλινου κουτιοφ γίνεται με δφο μεταλλικά πλαίςια από 
ςτραντηαριςτι λαμαρίνα διατομισ Ρ. Στο εςωτερικό τοποκετοφνται ςε κατακόρυωθ διάταξθ λαμπτιρεσ 
ωκοριςμοφ. Το κουτί και το μεταλλικό πλαίςιο βάωονται ςε αποχρϊςεισ RAL7044. 

Στθ βάςθ τθσ καταςκευισ, δίπλα ςτο διαωανοςκόπιο, υπάρχει κυρίδα επίςκεψθσ από προωίλ 
αλουμινίου για τθν πρόςβαςθ του ενδοδαπζδιου κυτίου παροχϊν. 

Στα ςθμεία τοποκζτθςθσ των τθλεοράςεων πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ 
των ςυςκευϊν με παροχι ρεφματοσ. 
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Καταςκευι Κ-Γ3 (ςχζδιο Κ-Γ3) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με 
χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ, δφο επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςε ανοξείδωτο ράωι το οποίο 
εδράηεται ςε τμιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ με τοπικι οριηόντια ενίςχυςθ ειδικά για τον ςκοπό αυτό 
(ςχζδιο Λ8) και τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ11. 

 

Καταςκευι Κ-Γ4 (ςχζδια Κ-Γ4.1, Κ-Γ4.2, Κ-Γ4.3, Κ-Γ4.4) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τζςςερα τμιματα ςε διάταξθ Γ, πακτωμζνα επί τθσ 
υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε δφο τεμάχια από πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με 
περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ και τθν προκικθ Ρ9 αναρτθμζνθ ςε τμιμα του μεταλλικοφ 
ςκελετοφ με τοπικζσ οριηόντιεσ ενιςχφςεισ ειδικά για τον ςκοπό αυτό (ςχζδιο Λ15). 

Τμιμα τθσ μουςειολογικισ ενότθτασ αποτελεί και θ τμθματικι αναςτιλωςθ τθσ πρόςοψθσ του 
Ανακιματοσ των Φιλίππου Γ’ και Αλεξάνδρου Δ’, θ οποία κα ζχει υλοποιθκεί πριν από τθν εγκατάςταςθ 
των επίτοιχων καταςκευϊν και δεν αποτελεί τμιμα του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (ςχζδιο Κ-Γ4.3, Κ-Γ4.4). 

 

Καταςκευι Κ-Γ5 (ςχζδια Κ-Γ5.1, Κ-Γ5.2) 

Σφνκετο ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Θ καταςκευι αποτελείται από δφο τμιματα διαωορετικοφ φψουσ. Το χαμθλό τμιμα είναι ςε διάταξθ Γ 
και το ψθλό ευκφγραμμο ςε ςυνζχεια του πρϊτου. 

Καταςκευάηονται από μεταλλικό ςκελετό πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. Το τμιμα 
που προςπίπτει ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία δεν εωάπτεται με αυτι αλλά καταςκευάηεται ςε απόςταςθ 5 
εκ.  

Το χαμθλό τμιμα επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και 
οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 6 εκ. (ςχζδιο Λ22). Θ επζνδυςθ ςτο ςθμείο πρόςπτωςθσ ςε επζνδυςθ γυψοςανίδασ 
βαωισ δεν εωάπτεται ςε αυτι αλλά διατθρεί μία απόςταςθ περίπου 8 χιλ. Το ψθλό ευκφγραμμο τμιμα 
επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. (ςχζδιο Λ21) και βάωεται ςε αποχρϊςεισ RAL 6022 και 
RAL 7044 ςφμωωνα με τα ςχζδια. 

Ρροβλζπεται επίςθσ θ χρωματικι διαωοροποίθςθ τμιματοσ τθσ νζασ επίςτρωςθσ του δαπζδου που 
βρίςκεται μπροςτά από τθν καταςκευι ςε ακτίνα 93 εκ. 

Θ καταςκευι ωζρει δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με 
περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, ζνα επιδαπζδιο αναλόγιο τφπου ΑΝ1 που ωζρει ςτθν 
κεκλιμζνθ επιωάνεια του εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο με κόλλα, ζνα 
επιδαπζδιο αναλόγιο τφπου ΑΝ4 που υποδζχεται τθ χωνευτι προκικθ Ρ7 και ζνα εξωτερικό επιδαπζδιο 
ζκκεμα που τοποκετείται ςτο κζντρο του διαωοροποιθμζνου δαπζδου. 
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Καταςκευι Κ-Γ6 (ςχζδιο Κ-Γ6) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τρία τμιματα, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με 
χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 
Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ, ζνα επιδαπζδιο αναλόγιο τφπου ΑΝ1 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνειά του 
εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο με κόλλα, μία τθλεόραςθ 40’’ με δυνατότθτα 
προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick, επτά επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςε 
ανοξείδωτεσ ράβδουσ (ςχζδιο Λ7 και Λ27) και μία βάςθ εκκζματοσ ΒΑ5. Οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ που 
χρθςιμοποιοφνται επικουρικά για τθ ςτερζωςθ των επίτοιχων εκκεμάτων τοποκετοφνται με μεταλλικά 
βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδιο Λ27). Στο ςθμείο τοποκζτθςθσ τθσ 
τθλεόραςθσ πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με παροχι ρεφματοσ. 

Τμιμα τθσ μουςειολογικισ ενότθτασ χωρίσ όμωσ να εδράηεται πάνω ςτθν καταςκευι Κ-Γ6 αποτελεί 
άλλθ μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. που τοποκετείται επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ 
με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ. 

 

Β.1.4. ΑΙΘΙΟ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΙΟΥ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Κ-ΑΙΘ1 
Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,012 Χ 0,112 Χ 1,996μ. 

1 τεμ. 

2 

Κ-ΑΙΘ2 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,502 Χ 0,056 Χ 1,206 μ. 

1 τεμ. 

3 

Κ-ΑΙΘ3 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Φψοσ 
επίχριςμα 2 εκ.: 12,192 Χ 1,15μ. 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
πζταςμα: 9,10 Χ 0,1 Χ 0,65μ. 

1 τεμ. 

4 

Κ-ΑΙΘ4 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Φψοσ 
επίχριςμα 2 εκ.: 1,90 Χ 1,35μ. 

1 τεμ. 
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5 

Κ-ΑΙΘ5 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Φψοσ 
επίχριςμα 2 εκ.: 5,35 Χ 1,15μ. 

1 τεμ. 

6 

Κ-ΑΙΘ6 
Επίτοιχθ καταςκευι με διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Φψοσ 
επίχριςμα 2 εκ.: 3,45 Χ 1,15μ. 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
τοίχοσ: 1,012Χ 0,112 Χ 1,98μ. 

1 τεμ. 

 
 

Καταςκευι Κ-ΑΙΘ1 (ςχζδιο Κ-ΑΙΘ1) 

Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο ςτο δάπεδο και επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ 
μζςω αποςτατϊν με εκτονοφμενα αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 
3εκ. Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ. 

 

Καταςκευι Κ-ΑΙΘ2 (ςχζδιο Κ-ΑΙΘ2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ23). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ και ζνα αναρτθμζνο αναλόγιο τφπου ΑΝ3 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια του 
χωνευτι οκόνθ αωισ 21’’ και ςτο εςωτερικό του κζςθ για κεντρικι μονάδα Θ/Υ μικροφ μεγζκουσ. Για τθν 
ανάρτθςθ του αναλογίου απαιτείται θ καταςκευι πρόςκετου τεμαχίου από μοριοςανίδα με καπλαμά 
ςθμφδασ όπωσ ωαίνεται αναλυτικά ςτο ςχζδιο Λ23. 

Στθ κζςθ ανάρτθςθσ του επίτοιχου αναλογίου πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για 
ςφνδεςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ με παροχζσ ρεφματοσ και δικτφου. 

 

Καταςκευι Κ-ΑΙΘ3 (ςχζδιο Κ-ΑΙΘ3) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από δφο τμιματα. Το πρϊτο τμιμα αωορά ςτθν εωαρμογι παραδοςιακοφ επιχρίςματοσ 
ςε πάχοσ 2 εκ. επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ που κα βαωεί ςε απόχρωςθ RAL 7044. Το δεφτερο τμιμα 
αωορά ςτθν καταςκευι επίτοιχου πετάςματοσ πάνω από τθν επιχριςμζνθ επιωάνεια ςε φψοσ 65 εκ. με 
μεταλλικό ςκελετό και επζνδυςθ με ωφλλα μονισ τςιμεντοςανίδασ πάχουσ 12,5 χιλ. Το πζταςμα κα εξζχει 
από τθν τοιχοποιία 10εκ. Θα βαωεί ςε απόχρωςθ RAL 6022. Στθν επιχριςμζνθ επιωάνεια αναρτϊνται 5 
επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ τοποκετθμζνουσ με 
εκτονοφμενα βφςματα (ςχζδιο Λ29). 
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Θ ενότθτα ωζρει δφο επιτόπου καταςκευαςμζνεσ βάςεισ εκκεμάτων από ςκυρόδεμα, τα ΒΑ6 και ΒΑ8 
και τθν ελεφκερθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ7. Σε αυτά τοποκετοφνται 17 επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα θ 
πλειονότθτα των οποίων ςτερεϊνεται με μεταλλικό κορμό και ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ ςε απόχρωςθ 
RAL 9003 (ςχζδιο Λ30). 

 

Καταςκευι Κ-ΑΙΘ4 (ςχζδιο Κ-ΑΙΘ4) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αωορά τθν εωαρμογι παραδοςιακοφ επιχρίςματοσ ςε πάχοσ 2 εκ. επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ 
που κα βαωεί ςε απόχρωςθ RAL 7044. Φζρει ζνα επιδαπζδιο εξωτερικό ζκκεμα που τοποκετείται ςτθ 
βάςθ εκκζματοσ ΒΑ9. 

 

Καταςκευι Κ-ΑΙΘ5 (ςχζδιο Κ-ΑΙΘ5) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αωορά τθν εωαρμογι παραδοςιακοφ επιχρίςματοσ ςε πάχοσ 2 εκ. επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ 
που κα βαωεί ςε απόχρωςθ RAL 7044. Φζρει δφο επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα που αναρτϊνται ςτθν 
κατακόρυωθ επιωάνεια τθσ βάςθσ εκκζματοσ ΒΑ10 με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ 
βραχίονεσ τοποκετθμζνουσ με εκτονοφμενα βφςματα (ςχζδιο Λ29) και τζςςερα επιδαπζδια εξωτερικά 
εκκζματα που τοποκετοφνται ςτθ ςφνκετθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ11 με μεταλλικοφσ κορμοφσ και 
ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ ςε απόχρωςθ RAL 9003 (ςχζδιο Λ30). 

 

Καταςκευι Κ-ΑΙΘ6 (ςχζδιο Κ-ΑΙΘ6) 

Επίτοιχθ καταςκευι με ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Αποτελείται από δφο τμιματα. Το πρϊτο αωορά ςτθν εωαρμογι παραδοςιακοφ επιχρίςματοσ ςε 
πάχοσ 2 εκ. επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ που κα βαωεί ςε απόχρωςθ RAL 7044. Φζρει τζςςερα 
επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα που τοποκετοφνται ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ12 με μεταλλικοφσ κορμοφσ 
και ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ ςε απόχρωςθ RAL 9003 (ςχζδιο Λ30). 

Το δεφτερο τμιμα αωορά ςε καταςκευι από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο ςτο δάπεδο και επί τθσ 
υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ μζςω αποςτατϊν με εκτονοφμενα αγκφρια. Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ 
πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 3εκ. 

 

Β.1.5. ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Κ-Δ1 
Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
3,122 Χ 0,282 Χ 2,106μ. 

1 τεμ. 
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2 

Κ-Δ2 
Επίτοιχθ καταςκευι με διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Επίτοιχθ καταςκευι: 6,278 Χ 0,096 Χ 1,552μ. 
Διαχωριςτικόσ τοίχοσ: 1,148 Χ 0,11 Χ 2,646μ. 

1 τεμ. 

3 

Κ-Δ3 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
4,802 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

4 

Κ-Δ4 
Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
2,002 Χ 0,12 Χ 0,906μ. 

1 τεμ. 

5 

Κ-Δ5 
Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
2,756 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

6 

Κ-Δ6 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
2,20 Χ 0,05 Χ 5,78μ. 

1 τεμ. 

7 

Κ-Δ7 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
3,556 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

8 

Κ-Δ8 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τοίχοσ Α: 6,15 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 
Τοίχοσ Β: 1,12 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

9 

Κ-Δ9 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α: 0,86 Χ 0,112 Χ 1,116μ. 
Τμιμα Β: 2,946 Χ 0,152 Χ 1,986μ. 

1 τεμ. 

 
 

Καταςκευι Κ-Δ1 (ςχζδια Κ-Δ1.1, Κ-Δ1.2) 

Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. 
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Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε αποχρϊςεισ RAL 6022 και RAL 7044 
ςφμωωνα με τα ςχζδια (ςχζδιο 24). Στθν εμπρόςκια πλευρά ωζρει δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου 
πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, μεταλλικό γραμμικό 
ωωτιςτικό LED που αναρτάται με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ (ςχζδιο Λ13), δφο 
επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα που τοποκετοφνται ςτθ βάςθ εκκεμάτων ΒΑ13 με μεταλλικοφσ κορμοφσ 
και ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ ςε απόχρωςθ RAL9003 (ςχζδιο Λ30) και ζνα αναρτθμζνο αναλόγιο τφπου 
ΑΝ3 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια του χωνευτι οκόνθ αωισ 21’’ και ςτο εςωτερικό του κζςθ για 
κεντρικι μονάδα Θ/Υ μικροφ μεγζκουσ. Για τθν ανάρτθςθ του αναλογίου απαιτείται θ καταςκευι 
πρόςκετου τεμαχίου από μοριοςανίδα με καπλαμά ςθμφδασ όπωσ ωαίνεται αναλυτικά ςτο ςχζδιο Λ24. 

Στθν οπίςκια πλευρά ωζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με 
περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, ζνα επιδάπεδιο αναλόγιο τφπου ΑΝ1 που ωζρει ςτθν 
κεκλιμζνθ επιωάνειά του εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο με κόλλα και τθν 
επιδαπζδια προκικθ Ρ15. 

Στθ βάςθ τθσ καταςκευισ, δίπλα ςτο διαωανοςκόπιο, υπάρχει κυρίδα επίςκεψθσ από προωίλ 
αλουμινίου για τθν πρόςβαςθ του ενδοδαπζδιου κυτίου παροχϊν. 

Στθ κζςθ ανάρτθςθσ του επίτοιχου αναλογίου πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για 
ςφνδεςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ με παροχζσ ρεφματοσ και δικτφου. 

 

Καταςκευι Κ-Δ2 (ςχζδιαΚ-Δ2.1, Κ-Δ2.2, Κ-Δ2.3, Κ-Δ2.4) 

Επίτοιχθ καταςκευι με ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τζςςερα τμιματα. Τα τρία τμιματα είναι επίτοιχα πακτωμζνα 
επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια, ενϊ το τζταρτο ςυγκολλάται τοπικά με ζνα από τα 
επίτοιχα και ταυτόχρονα πακτϊνεται ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. 

Τα επίτοιχα τμιματα επενδφονται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και θ επιωάνεια βάωεται ςε 
απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). Το διαχωριςτικό τοιχίο επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 
χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 3 εκ. Τα ωφλλα μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ 
ςτα ςθμεία πρόςπτωςθσ ςε επζνδυςθ γυψοςανίδασ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ δεν εωάπτονται ςε αυτι 
αλλά διατθροφν μία απόςταςθ περίπου 8 χιλ. 

Οι επίτοιχεσ επιωάνειεσ ωζρουν δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου 
με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, μία τθλεόραςθ 40’’ με δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 
από πθγι USB Stick, τζςςερα επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςε ανοξείδωτεσ ράβδουσ 
(ςχζδιο Λ7 και Λ27) και τρία επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα ςτθ βάςθ εκκεμάτων ΒΑ19. 

Οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ που χρθςιμοποιοφνται επικουρικά για τθ ςτερζωςθ των επίτοιχων 
εκκεμάτων τοποκετοφνται με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων. 

Στο ςθμείο τοποκζτθςθσ τθσ τθλεόραςθσ πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ 
τθσ ςυςκευισ με παροχι ρεφματοσ. 

Τμιμα τθσ μουςειολογικισ ενότθτασ αποτελεί και θ τμθματικι αναςτιλωςθ του κριγκοφ τουΚτθρίου 
του Σελετουργικοφ Χοροφ, θ οποία κα ζχει υλοποιθκεί πριν από τθν ολοκλιρωςθ των επίτοιχων και 
επιδαπζδιων καταςκευϊν και δεν αποτελεί μζροσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (ςχζδιο Κ-Δ2.3, Κ-Δ2.4). 

Ωςτόςο, το δεφτερο τμιμα τθσ καταςκευισ δθμιουργεί επζνδυςθ του ςτατικοφ ωορζα και λειτουργεί 
εξ ολοκλιρου ανεξάρτθτα από αυτόν. Θ κατϊτερθ ηϊνθ τθσ επζνδυςθσ δθμιουργείται από ςφςτθμα ξθράσ 
δόμθςθσ (μεταλλικζσ διατομζσ και ωφλλα γυψοςανίδασ) που καλφπτει και το κεμζλιο του ςτατικοφ ωορζα 
(ςχζδιο Κ-Δ2.3). Θ απόλθξθ των ωφλλων γυψοςανίδασ ςτο δάπεδο γίνεται με διατομι αλουμινίου 
ςχιματοσ Ρ διαςτάςεων 60Χ15 χιλ.βαμμζνα ςε απόχρωςθ RAL 7032 θλεκτροςτατικισ βαωισ ποφδρασ. Τα 
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ωφλλα γυψοςανίδασ χρωματίηονται με χρϊμα που περιζχει πρόςμεικτα μζςθσ κοκκομετρίασ για τθν 
αποωυγι δθμιουργίασ λείασ επιωάνειασ ςε απόχρωςθ RAL 7044.  

 

Καταςκευι Κ-Δ3 (ςχζδιο Κ-Δ3) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με 
χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 
Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ, τρία επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςε ανοξείδωτεσ ράβδουσ (ςχζδια Λ7 
και Λ27), άλλα δφο επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα που αναρτϊνται επί ανοξείδωτου ραωιοφ, τθν προκικθ 
Ρ14 αναρτθμζνθ ςε τμιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ με τοπικζσ οριηόντιεσ ενιςχφςεισ ειδικά για τον 
ςκοπό αυτό (ςχζδιο Λ16) και ζνα αναλόγιο τφπου ΑΝ1 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια του 
εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο με κόλλα. Το μεταλλικό ράωι και οι 
ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ που χρθςιμοποιοφνται επικουρικά για τθ ςτερζωςθ των εκκεμάτων 
τοποκετοφνται με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδια Λ29, 
Λ31). 

Καταςκευι Κ-Δ4 (ςχζδιο Κ-Δ4) 

Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. Επενδφεται με 
ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 6 εκ. Φζρει από τθ 
μία του πλευρά επιδαπζδιο ζκκεμα ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ14 και ςτθν άλλθ επίτοιχο ωορζα τοποκζτθςθσ 
κειμενολεηάντασ (ςχζδιο Λ25). 

 

Καταςκευι Κ-Δ5 (ςχζδιο Κ-Δ5) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 
Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). Φζρει 
μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και 
κοχλίεσ και τθν προκικθ Ρ16 αναρτθμζνθ ςε τμιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ με τοπικζσ οριηόντιεσ 
ενιςχφςεισ ειδικά για τον ςκοπό αυτό (ςχζδιο Λ14). Τμιμα τθσ μουςειολογικισ ενότθτασ, χωρίσ όμωσ να 
εδράηεται πάνω ςτθν καταςκευι Κ-Δ5, αποτελεί και μία τθλεόραςθ 79’’ με δυνατότθτα προβολισ βίντεο 
MP4 από πθγι USB Stick που τοποκετείται ςε φψοσ3,35 μ. από το δάπεδο. Στο ςθμείο τοποκζτθςθσ τθσ 
τθλεόραςθσ πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με παροχι ρεφματοσ. 

 

Καταςκευι Κ-Δ6 (ςχζδιο Κ-Δ6) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από δφο τμιματα. Το πρϊτο τμιμα είναι ζνα μεταλλικό πλαίςιο το οποίο αωενόσ 
εδράηεται ςτο δάπεδο και αωετζρου πακτϊνεται ςτθν επζνδυςθ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ μζςω 
αποςτατϊν με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων. Το δεφτερο τμιμα 
είναι επίςθσ ζνα μεταλλικό πλαίςιο με οριηόντιεσ τραβζρςεσ και ελαωρϊσ μικρότερεσ διαςτάςεισ από το 
προθγοφμενο, το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ ‘τελάρο’ για τθν εωαρμογι εκτυπωμζνου υωάςματοσ 
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ςτερεωμζνο περιμετρικά με πιρτςίνια. Το δεφτερο πλαίςιο εωαρμόηεται χωνευτά ςτο πρϊτο και 
ςτερεϊνεται επ’αυτοφ περιμετρικά με κοχλίεσ. 

Μπροςτά από τθν καταςκευι τοποκετοφνται δφο επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα πάνω ςτθ βάςθ 
εκκζματοσ ΒΑ15. 

 

Καταςκευι Κ-Δ7 (ςχζδιο Κ-Δ7) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με 
χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 
Φζρει δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ και μία τθλεόραςθ 40’’ με δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick. 

Στο ςθμείο τοποκζτθςθσ τθσ τθλεόραςθσ πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ 
τθσ ςυςκευισ με παροχι ρεφματοσ. 

 

Καταςκευι Κ-Δ8 (ςχζδια Κ-Δ8.1, Κ-Δ8.2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τζςςερα τμιματα, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ 
τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει τρεισ εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία 
διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, δφο επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα που αναρτϊνται επί ανοξείδωτου ραωιοφ, ζνα 
επιδαπζδιο εξωτερικό ζκκεμα ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ16, τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ13 και ζνα αναλόγιο 
τφπου ΑΝ1 που ωζρει ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια του εκτυπωμζνο υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. 
τοποκετθμζνο με κόλλα. Το μεταλλικό ράωι και οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ που χρθςιμοποιοφνται 
επικουρικά για τθ ςτερζωςθ των εκκεμάτων τοποκετοφνται με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ 
δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδια Λ29, Λ31). 

Τμιμα τθσ μουςειολογικισ ενότθτασ, χωρίσ όμωσ να εδράηεται πάνω ςτθν καταςκευι Κ-Δ8, αποτελεί 
άλλθ μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. που τοποκετείται επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ 
με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ και ςυνοδεφεται από ζναν επίτοιχο ωορζα τοποκζτθςθσ 
κειμενολεηάντασ (ςχζδιο Λ25). 

 

Καταςκευι Κ-Δ9 (ςχζδια Κ-Δ9.1, Κ-Δ9.2) 

Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα διαωορετικοφ φψουσ, πακτωμζνο ςτο δάπεδο με 
εκτονοφμενα βφςματα. 

Το χαμθλό τμιμα επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και 
οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 6 εκ. και το ψθλότερο τμιμα με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε 
απόχρωςθ RAL 7044. Στο ςθμείο που θ επζνδυςθ με ωφλλα μοριοςανίδασ και καπλαμά ςθμφδασ τθσ νζασ 
καταςκευισ προςπίπτει ςτθν επζνδυςθ γυψοςανίδασ βαωισ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ τότε δεν 
εωάπτεται ςε αυτι αλλά διατθρεί μία απόςταςθ περίπου 8 χιλ. 
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Φζρει από τθ μία πλευρά μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με 
περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, τζςςερα επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα που αναρτϊνται επί 
ανοξείδωτου ραωιοφ, ζνα επιδαπζδιο εξωτερικό ζκκεμα ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ18, τθν επιδαπζδια 
προκικθ Ρ12 και δφο αναλόγια τφπου ΑΝ1 που ωζρουν ςτθν κεκλιμζνθ επιωάνεια τουσ εκτυπωμζνο 
υαλοπίνακα securit πάχουσ 5 χιλ. τοποκετθμζνο με κόλλα. Το μεταλλικό ράωι τοποκετείται με μεταλλικά 
βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδιο Λ31). 

Από τθν άλλθ πλευρά ωζρει επιδαπζδιο εξωτερικό ζκκεμα ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ17. 

 

Β.1.6. ΑΙΘΟΥΣΑ Ε 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Κ-Ε1 
Ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α: 3,456 X 0,202 Χ 2,406μ. 
Τμιμα Α.1: (επιπρόςκετο): 1,202 Χ 0,056 Χ 1,722μ. 
Τμιμα Β.1: 4,10 Χ 0,282 Χ 2,206μ. 
Τμιμα Β.2: 2,61 Χ 0,38 Χ 0,556 μ. 

1 τεμ. 

2 
Κ-Ε2 
Τοποκζτθςθ εκκζματοσ με ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ 

Κατ’ αποκοπι 

3 

Κ-Ε3 
Επίτοιχθ καταςκευι με βάςθ προκικθσ 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Επίτοιχο τμιμα: 2,832 X 0,15 Χ 1,006μ. 
Βάςθ προκικθσ: 1,452 Χ 0,785 Χ 0,906μ. 

1 τεμ. 

4 

Κ-Ε4 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,45 Χ 0,096 Χ 1,506μ. 

1 τεμ. 

5 

Κ-Ε5 
Επίτοιχθ καταςκευι με διαχωριςτικό τοιχίο και βάςθ.  
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Επίτοιχθ καταςκευι Α: 4,50 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 
Επίτοιχθ καταςκευι Β: 2,27 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 
Διαχωριςτικόσ τοίχοσ: 1,07 Χ 0,112 Χ 2,406μ. 
Βάςθ: 3,432 Χ 0,36 Χ 0,556μ. 

1 τεμ. 

6 
Κ-Ε6 
Επίτοιχθ καταςκευι με ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο.  
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 

1 τεμ. 
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Τμιμα Α: 0,506 Χ 0,112 Χ 2,406μ. 
Τμιμα Β: 1,99 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 
Τμιμα Γ: 1,10 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

7 

Κ-Ε7 
Επίτοιχθ καταςκευι 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
Τμιμα Α: 2,00 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 
Τμιμα Β: 1,50 Χ 0,096 Χ 1,722μ. 

1 τεμ. 

 
 

Καταςκευι Κ-Ε1 (ςχζδιο Κ-Ε1.1, Κ-Ε1.2, Κ-Ε1.3) 

Σφνκετο ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 

Θ καταςκευι αποτελείται από δφο τμιματα διαωορετικοφ φψουσ ςε διάταξθ Γ. 

Καταςκευάηονται από μεταλλικό ςκελετό πακτωμζνο ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. Το τμιμα 
που προςπίπτει ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία δεν εωάπτεται με αυτι αλλά καταςκευάηεται ςε απόςταςθ 5 
εκ. 

Θ καταςκευι ςτο ςφνολό τθσ επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. Στα ςθμεία 
πρόςπτωςθσ των νζων διαχωριςτικϊν τοίχων και οροωισ με τθν τοιχοποιία θ νζα επζνδυςθ από 
μοριοςανίδα εωάπτεται ςτθν υωιςτάμενθ και θ ςυναρμογι γίνεται επιμελθμζνα (ςτοκάριςμα, βάψιμο). 
Βάωεται ςε αποχρϊςεισ RAL 6022 και RAL 7044 ςφμωωνα με τα ςχζδια. 

Στισ δφο εςωτερικζσ πλευρζσ τθσ ωζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. 
τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ και μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit 
πάχουσ 8 χιλ. τοποκετθμζνου με ανοξείδωτουσ αποςτάτεσ 2 εκ., μεταλλικό γραμμικό ωωτιςτικό LED που 
αναρτάται με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ (ςχζδιο Λ13), ζνα επιδαπζδιο εξωτερικό 
ζκκεμα ςτθ βάςθ εκκζματοσ ΒΑ20 και τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ17. 

Στισ δφο εξωτερικζσ πλευρζσ ωζρει δφο εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. 
τοποκετθμζνων με περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit 
πάχουσ 8 χιλ. τοποκετθμζνου με ανοξείδωτουσ αποςτάτεσ 2 εκ., ζνα επίτοιχο εξωτερικό ζκκεμα που 
αναρτάται με μεταλλικοφσ ανοξείδωτουσ ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ τοποκετθμζνουσ με μεταλλικά 
βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδιο Λ29), τζςςερα επιδαπζδια εξωτερικά 
εκκζματα ςτισ βάςεισ εκκεμάτων ΒΑ22, ΒΑ25, ΒΑ26 και τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ21. 

Στθ βάςθ τθσ καταςκευισ, από τθν πλευρά που βρίςκεται θ προκικθ Ρ21, υπάρχει κυρίδα 
επίςκεψθσ από προωίλ αλουμινίου για τθν πρόςβαςθ του ενδοδαπζδιου κυτίου παροχϊν. 

 

Καταςκευι Κ-Ε2 (ςχζδιο Κ-Ε2) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Ρρόκειται ουςιαςτικά για τθν τοποκζτθςθ ενόσ επιδαπζδιου εξωτερικοφ εκκζματοσ ςτθ βάςθ 
εκκζματοσ ΒΑ21 το οποίο επικουρικά ςτερεϊνεται και επίτοιχα με ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ που 
τοποκετοφνται ςτθν υωιςτάμενθ τοιχοποιία με χθμικά αγκφρια (ςχζδιο Λ29). 

Δεξιά του εκκζματοσ τοποκετείται και θ επιδαπζδια προκικθ Ρ18. 
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Καταςκευι Κ-Ε3 (ςχζδιο Κ-Ε3) 

Επίτοιχθ καταςκευι με βάςθ προκικθσ. 

Αποτελείται από δφο τμιματα. Το επίτοιχο τμιμα το οποίο τοποκετείται κατά μικοσ του τοίχου 
μεταξφ των Αικουςϊν Ε και Α, εδράηεται και ςτθ βάςθ για τθν τοποκζτθςθ χωνευτισ προκικθσ. 

Καταςκευάηεται από μεταλλικό ςκελετό που πακτϊνεται ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. 

Το επίτοιχο τμιμα επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και 
οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 6 εκ. ενϊ θ βάςθ με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. βαμμζνα ςε απόχρωςθ 
RAL6022. 

Θ βάςθ ωζρει τθ χωνευτι προκικθ Ρ19. 

 

Καταςκευι Κ-Ε4 (ςχζδιο Κ-Ε4) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 
Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ και κοχλίεσ και μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit πάχουσ 8 χιλ. τοποκετθμζνου με ανοξείδωτουσ 
αποςτάτεσ 2 εκ. 

 

Καταςκευι Κ-Ε5 (ςχζδια Κ-Ε5.1, Κ-Ε5.2) 

Επίτοιχθ καταςκευι με ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο και βάςθ. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε πζντε τμιματα. Τα τρία είναι επίτοιχα πακτωμζνα επί τθσ 
υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια, το τζταρτο ςυγκολλάται τοπικά ςε δφο από τα επίτοιχα και 
ταυτόχρονα πακτϊνεται ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια και το πζμπτο αποτελεί επιδαπζδια 
προςκικθ των δφο επίτοιχων τμθμάτων. 

Τα επίτοιχα τμιματα με τθν επιδαπζδια προςκικθ επενδφονται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 
16χιλ. (ςχζδιο Λ6) και οι επιωάνειεσ βάωονται ςε αποχρϊςεισ RAL 6022 RAL 7044 ςφμωωνα με τα ςχζδια. 
Το διαχωριςτικό τοιχίο επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ και 
οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 3 εκ. Τα ωφλλα μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ ςτα ςθμεία πρόςπτωςθσ ςε 
επζνδυςθ γυψοςανίδασ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ δεν εωάπτονται ςε αυτι αλλά διατθροφν μία 
απόςταςθ περίπου 8 χιλ. 

Θ καταςκευι ωζρει τρεισ εκτυπϊςεισ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνων με 
περιμετρικι ταινία διπλισ όψθσ και κοχλίεσ, μία εκτφπωςθ ςε υαλοπίνακα securit πάχουσ 8 χιλ. 
τοποκετθμζνου με ανοξείδωτουσ αποςτάτεσ 2 εκ., τρία επίτοιχα εξωτερικά εκκζματα τοποκετθμζνα ςε 
ανοξείδωτεσ ράβδουσ (ςχζδιο Λ7 και Λ27), τζςςερα επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα που τοποκετοφνται 
ςτθ βάςθ εκκεμάτων ΒΑ23 με μεταλλικοφσ κορμοφσ και ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ ςε απόχρωςθ RAL 9003 
(ςχζδιο Λ30) και δφο επιδαπζδιεσ προκικεσ Ρ20 και Ρ22. Οι ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ που 
χρθςιμοποιοφνται επικουρικά για τθ ςτερζωςθ των επίτοιχων εκκεμάτων τοποκετοφνται με μεταλλικά 
βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων (ςχζδιο Λ27). 

 

Καταςκευι Κ-Ε6 (ςχζδια Κ-Ε6.1, Κ-Ε6.2) 

Επίτοιχθ καταςκευι με ενδιάμεςο διαχωριςτικό τοιχίο. 
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Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε τρία τμιματα. Τα δφο είναι επίτοιχα ςε διάταξθ Γ, πακτωμζνα 
επί τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια και το τρίτο ςυγκολλάται τοπικά ςε ζνα από τα 
επίτοιχα και ταυτόχρονα πακτϊνεται ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. 

Τα επίτοιχα τμιματα επενδφονται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. και βάωονται ςε απόχρωςθ 
RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). Το διαχωριςτικό τοιχίο επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16 χιλ. με 
καπλαμά ςθμφδασ και οριηόντιεσ ςκοτίεσ ανά 3 εκ. Τα ωφλλα μοριοςανίδασ με καπλαμά ςθμφδασ ςτα 
ςθμεία πρόςπτωςθσ ςε επζνδυςθ γυψοςανίδασ τθσ υωιςτάμενθσ τοιχοποιίασ δεν εωάπτονται ςε αυτι 
αλλά διατθροφν μία απόςταςθ περίπου 8 χιλ. 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθ, δφο επιδαπζδια εξωτερικά εκκζματα ςτθ βάςθ εκκεμάτων ΒΑ24 και τθν επιδαπζδια προκικθ Ρ23. 

 

Καταςκευι Κ-Ε7 (ςχζδιο Κ-Ε7) 

Επίτοιχθ καταςκευι. 

Αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ςε δφο τμιματα ςε διάταξθ Γ, πακτωμζνο επί τθσ υωιςτάμενθσ 
τοιχοποιίασ με χθμικά αγκφρια. 

Επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 16χιλ. και βάωεται ςε απόχρωςθ RAL 6022 (ςχζδιο Λ6). 

Φζρει μία εκτφπωςθ ςε πάνελ αλουμινίου πάχουσ 4 χιλ. τοποκετθμζνου με περιμετρικι ταινία διπλισ 
όψθσ, μία τθλεόραςθ 48’’ με δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick και μία ςειρά 
ανάγλυωων ανοξείδωτων ςατινζ γραμμάτων πάχουσ 2 χιλ. τοποκετθμζνων με κόλλα. Στο ςθμείο 
τοποκζτθςθσ τθσ τθλεόραςθσ πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με 
παροχι ρεφματοσ. 

 

Β.2. ΑΝΑΛΟΓΙΑ  

 

Ρρόκειται για επιδαπζδιουσ ι αναρτθμζνουσ ωορείσ εποπτικοφ υλικοφ που τοποκετοφνται ςε 
διάωορα ςθμεία τθσ ζκκεςθσ. Ακολουκοφν τθν ίδια γεωμετρία και εργονομικά χαρακτθριςτικά, αλλά 
ανάλογα με το είδοσ του εποπτικοφ υλικοφ που καλοφνται να ωιλοξενιςουν, παρουςιάηουν 
τροποποιιςεισ, τόςο ςε επιμζρουσ λεπτομζρειεσ, όςο και ςτο υλικό καταςκευισ τουσ. Σθμειϊνεται ότι οι 
υαλοπίνακεσ που ωζρουν εκτφπωςθ ςτθν πίςω τουσ πλευρά και αναωζρονται ςτισ τεχνικζσ περιγραωζσ, 
δεν αποτελοφν μζροσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ κα τοποκετθκοφν ςε επόμενθ ωάςθ υλοποίθςθσ 
του ζργου. 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

ΑΝ1 
Μικοσ καταςκευισ: 0,60μ. 
Μζγιςτο πλάτοσ βάςθσ ςτιριξθσ: 0,25μ. (0,29μ. υπό κλίςθ) 
Ελάχιςτο πλάτοσ βάςθσ ςτιριξθσ: 0,18μ. 
Μζγιςτο πλάτοσ καταςκευισ: 0,39μ. (0,46μ. υπό κλίςθ) 
Μζγιςτο φψοσ καταςκευισ (οπίςκια όψθ): 0,90μ. 

5 τεμ. (Αίκ.Α) 
3 τεμ. (Αίκ.Γ) 
5 τεμ. (Αίκ.Δ) 

 
13 τεμ. ΣΥΝΟΛΟ 
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Ελάχιςτο φψοσ καταςκευισ (εμπρόςκια όψθ): 0,70μ. 
Κλίςθ καταςκευισ ςε μοίρεσ: 30,85° 

2 

ΑΝ2 
Μικοσ καταςκευισ: 0,6μ. 
Μζγιςτο πλάτοσ καταςκευισ: 0,34μ. (0,39μ. υπό κλίςθ) 
Ελάχιςτο πλάτοσ καταςκευισ: 0,26μ. 
Μζγιςτο φψοσ καταςκευισ (οπίςκια όψθ): 1,00μ. 
Ελάχιςτο φψοσ καταςκευισ (εμπρόςκια όψθ): 0,80μ. 
Κλίςθ καταςκευισ ςε μοίρεσ: 29,62° 

3 τεμ. (Αίκ.Α) 
 

3 τεμ. ΣΥΝΟΛΟ 

3 

ΑΝ3 
Μικοσ κουτιοφ: 0,62μ. 
Ρλάτοσ κουτιοφ: 0,45μ. (0,53μ. υπό κλίςθ) 
Φψοσ κουτιοφ: 0,66μ. 
Φψοσ τοποκζτθςθσ κουτιοφ από δάπεδο: 0,20μ. 
Κλίςθ καταςκευισ ςε μοίρεσ: 32° 

1 τεμ. (Αίκ.Β) 
1 τεμ. (Αίκριο) 
1 τεμ. (Αίκ.Δ) 

 
3 τεμ. ΣΥΝΟΛΟ 

4 

ΑΝ4 
Μικοσ καταςκευισ: 0,70μ. 
Μζγιςτο πλάτοσ βάςθσ ςτιριξθσ: 0,25μ. (0,29μ. υπό κλίςθ) 
Ελάχιςτο πλάτοσ βάςθσ ςτιριξθσ: 0,18μ. 
Μζγιςτο πλάτοσ καταςκευισ: 0,39μ. (0,46μ. υπό κλίςθ) 
Μζγιςτο φψοσ καταςκευισ (οπίςκια όψθ): 0,90μ. 
Ελάχιςτο φψοσ καταςκευισ (εμπρόςκια όψθ): 0,70μ. 
Κλίςθ καταςκευισ ςε μοίρεσ: 30,85° 

1 τεμ. (Αίκ.Γ) 
 

1 τεμ. ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Β.2.1. Αναλόγιο τφπου ΑΝ1 

Ρρόκειται για επιδαπζδια καταςκευι που ςυναντάται ςε πολλζσ μουςειολογικζσ ενότθτεσ. 
Χρθςιμοποιείται για τθν προβολι κειμζνου. 

Ο κορμόσ του καταςκευάηεται από μεταλλικά ανοξείδωτα ελάςματα με επεξεργαςία αμμοβολισ 
πάχουσ 5 χιλ. Στθν άνω κεκλιμζνθ επιωάνειά του τοποκετείται ωφλλο αλουμινίου με κουρμπαριςμζνθ 
απόλθξθ πάχουσ 1 χιλ. βαμμζνο ςε απόχρωςθ RAL 6022. Το πίςω τμιμα του αλουμινίου εωάπτεται ςτισ 
εκτυπωμζνεσ επιωάνειεσ των επιωανειϊν υποδοχισ κεματικϊν ενοτιτων και πακτϊνεται επί των 
επίτοιχων καταςκευϊν με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ. 

Το ευκφγραμμο τμιμα του αλουμινίου καλφπτεται με υαλοπίνακα που ωζρει εκτφπωςθ ςτθν πίςω 
πλευρά και τοποκετείται με κόλλα. 

Θ εςωτερικι επιωάνεια των κατακόρυωων ελαςμάτων επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ 
τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ πάχουσ 12 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ τοποκετθμζνα με κόλλα. 

Τζλοσ, ςτθν πρόςοψθ του αναλογίου τοποκετείται ταμπλάσ από μοριοςανίδα πάχουσ 12 χιλ. με 
καπλαμά ςθμφδασ. Θ ανάρτθςθ του ταμπλά γίνεται με «ςουςτάκια με μπίλια» για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ 
και αωαίρεςι του. 
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Β.2.2. Αναλόγιο τφπου ΑΝ2 

Τα αναλόγια τφπου ΑΝ2 αποτελοφν παραλλαγι του τφπου αναλογίου ΑΝ1. Συναντϊνται μόνο ςτθ 
μουςειολογικι ενότθτα Α4 τθσ Αίκουςασ Α και χρθςιμοποιοφνται για τθ ωιλοξενία υλικοφ ςε ςφςτθμα 
Braille για άτομα με περιοριςμζνθ όραςθ. 

Ο κορμόσ τουσ, κακϊσ και θ άνω κεκλιμζνθ επιωάνεια τουσ καταςκευάηονται από μεταλλικά 
ανοξείδωτα ελάςματα με επεξεργαςία αμμοβολισ πάχουσ 5 χιλ. Ο κορμόσ κάκε αναλογίου πακτϊνεται 
ςτο δάπεδο με εκτονοφμενα αγκφρια. 

Στθν πρόςοψθ του αναλογίου τοποκετείται ταμπλάσ από μοριοςανίδα πάχουσ 12 χιλ. με καπλαμά 
ςθμφδασ. Θ ανάρτθςθ του ταμπλά γίνεται με «ςουςτάκια με μπίλια» για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και 
αωαίρεςθ του. 

Ράνω από τα τρία (3) αναλόγια ςε φψοσ 2,00 μ. τοποκετείται μεταλλικι ανοξείδωτθ γωνία ςε όλο το 
μικοσ τουσ ανοίγματοσ, θ οποία ςτερεϊνεται ςτισ δφο πλευρζσ με μεταλλικά βφςματα. 

Μεταξφ τθσ μεταλλικισ γωνίασ και των αναλογίων, κακϊσ και ςτισ άνω κεκλιμζνεσ επιωάνειζσ τουσ 
τοποκετοφνται ωφλλα αμμοβολθμζνου plexiglass πάχουσ 5 χιλ. με πλθροωοριακό υλικό ςε ςφςτθμα 
Braille. Θ τοποκζτθςι τουσ γίνεται με ανοξείδωτεσ βίδεσ. 

 

Β.2.3. Αναλόγιο τφπου ΑΝ3 

Ρρόκειται για επίτοιχο αναρτθμζνο αναλόγιο. Συναντάται ςτισ καταςκευζσ Κ-Β1, Κ-ΑΙΘ2 και Κ-Δ1. 
Χρθςιμοποιείται για τθ ωιλοξενία οκόνθσ αωισ. 

Καταςκευάηεται από ωφλλα μοριοςανίδασ πάχουσ 18 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ. 

Στθν άνω κεκλιμζνθ επιωάνειά του υπάρχει οπι για τθν τοποκζτθςθ χωνευτισ οκόνθσ αωισ 21’’, θ 
οποία ςτερεϊνεται εςωτερικά με μεταλλικά άγκιςτρα. 

Πλθ θ άνω επιωάνεια καλφπτεται με υαλοπίνακα με οπίςκια βαωι ςε μαφρο χρϊμα και οπι ςτισ 
διαςτάςεισ τθσ οκόνθσ αωισ, τοποκετθμζνο με κόλλα. 

Στο εςωτερικό υπάρχει ράωι πάχουσ 18 χιλ. για τθν τοποκζτθςθ κεντρικισ μονάδασ Θ/Υ μικροφ 
μεγζκουσ. 

Στθν αριςτερι πλευρά του αναλογίου προβλζπεται κυρίδα επίςκεψθσ με κλειδαριά και οπζσ 
εξαεριςμοφ για εφκολθ πρόςβαςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ ανάρτθςθ του αναλογίου γίνεται με ξφλινουσ πιχεισ τραπεηοειδοφσ διατομισ ςε ηεφγθ. Το ζνα 
τμιμα πακτϊνεται ςτθν επζνδυςθ τθσ μόνιμθσ καταςκευισ με μεταλλικά βφςματα ξθράσ δόμθςθσ και το 
άλλο αποτελεί τμιμα του κορμοφ του αναλογίου. 

Στθ κζςθ ανάρτθςθσ του επίτοιχου αναλογίου πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για 
ςφνδεςθ του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ με παροχζσ ρεφματοσ και δικτφου. 

 

Β.2.4. Αναλόγιο τφπου ΑΝ4 

Υπάρχει ζνα (1) αναλόγιο τφπου ΑΝ4. Αποτελεί παραλλαγι του τφπου αναλογίου ΑΝ1 και 
χρθςιμοποιείται για τθ ωιλοξενία τθσ χωνευτισ προκικθσ Ρ7 ςτθν καταςκευι Κ-Γ5. 

Ο κορμόσ του καταςκευάηεται από μεταλλικά ανοξείδωτα ελάςματα με επεξεργαςία αμμοβολισ 
πάχουσ 5 χιλ. Στθν άνω κεκλιμζνθ επιωάνειά του τοποκετείται ωφλλο αλουμινίου με κουρμπαριςμζνθ 
απόλθξθ πάχουσ 1 χιλ. βαμμζνο ςε απόχρωςθ RAL 6022. Το πίςω τμιμα του αλουμινίου εωάπτεται ςτισ 
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εκτυπωμζνεσ επιωάνειεσ των επιωανειϊν υποδοχισ κεματικϊν ενοτιτων και πακτϊνεται επί των 
επίτοιχων καταςκευϊν με μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ. 

Θ εςωτερικι επιωάνεια των κατακόρυωων ελαςμάτων επενδφεται με ωφλλα μοριοςανίδασ 
τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ πάχουσ 12 χιλ. με καπλαμά ςθμφδασ τοποκετθμζνα με κόλλα. 

Στθν πρόςοψθ του αναλογίου τοποκετείται ταμπλάσ από μοριοςανίδα πάχουσ 12 χιλ. με καπλαμά 
ςθμφδασ. Θ ανάρτθςθ του ταμπλά γίνεται με «ςουςτάκια με μπίλια» για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και 
αωαίρεςι του. 

Στθ κζςθ του αναλογίου πρζπει να προβλεωκεί αναμονι καλωδίωςθσ για ςφνδεςθ τθσ προκικθσ με 
παροχι ρεφματοσ. 

 

Β.3 ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ωσ βάςεισ εκκεμάτων – βάκρα ορίηονται οι πρόςκετεσ καταςκευζσ που αποτελοφν τμιμα των 
μουςειολογικϊν ενοτιτων και χρθςιμοποιοφνται για τθν τοποκζτθςθ εξωτερικϊν εκκεμάτων. 

Διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

 Βάςεισ χαμθλοφ φψουσ Β.3.1. 

 Απλζσ βάςεισ Β.3.2. 

 Σφνκετεσ βάςεισ Β.3.3. 

 Μόνιμεσ βάςεισ  Β.3.4. 

 Σφμμεικτεσ βάςεισ Β.3.5. 

 Βάςεισ επί καταςκευϊν Β.3.6. 

 

Β.3.1. Βάςεισ χαμθλοφ φψουσ 

Αυτζσ καταςκευάηονται αποκλειςτικά από πλάκεσ πωρόλικου πάχουσ 8 εκ. και τοποκετοφνται ςτο 
δάπεδο. 

Στο ςθμείο ζδραςθσ ωζρουν από τισ τρεισ εμωανείσ πλευρζσ τουσ ςκοτία διαςτάςεων 2Χ2 εκ. 

Ρρόκειται για τισ βάςεισ ΒΑ1, ΒΑ16, ΒΑ18, ΒΑ19. 

 

Β.3.2. Απλζσ βάςεισ 

Ρρόκειται για βάςεισ ενόσ μζλουσ, ποικίλων διαςτάςεων και φψουσ. Καταςκευάηονται με ςϊμα από 
ςκυρόδεμα και επίςτεψθ από πλάκεσ πωρόλικου 4 ι/και 8 εκ. τοποκετθμζνεσ με εποξειδικι κόλλα δφο 
ςυςτατικϊν. 

Το ςϊμα από ςκυρόδεμα ωζρει ςτθν άνω και κάτω απόλθξι του, ςτισ τρεισ εμωανείσ πλευρζσ του, 
ςκοτία διαςτάςεων 2Χ2 εκ. Στθν περίπτωςθ που θ βάςθ είναι περίοπτθ τότε οι ςκοτίεσ καταςκευάηονται 
περιμετρικά. 

Ρρόκειται για τισ βάςεισ ΒΑ3, ΒΑ4, ΒΑ5, ΒΑ13, ΒΑ14, ΒΑ20, ΒΑ25, ΒΑ26. 
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Β.3.3. Σφνκετεσ βάςεισ 

Ρρόκειται για βάςεισ δφο ι περιςςότερων μελϊν, ποικίλων διαςτάςεων και φψουσ. Καταςκευάηονται 
ανεξάρτθτα και τοποκετοφνται επί τόπου ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ βάςει τθσ μουςειογραωικισ μελζτθσ. 

Καταςκευάηονται με ςϊμα από ςκυρόδεμα και επίςτεψθ από πλάκεσ πωρόλικου 4 ι/και 8 εκ. 
τοποκετθμζνεσ με εποξειδικι κόλλα δφο ςυςτατικϊν. Το ςϊμα από ςκυρόδεμα ωζρει ςτθν άνω και κάτω 
απόλθξι του, ςτισ τρεισ εμωανείσ πλευρζσ του, ςκοτία διαςτάςεων 2Χ2 εκ. Στθν περίπτωςθ που θ βάςθ 
είναι περίοπτθ τότε οι ςκοτίεσ καταςκευάηονται περιμετρικά. 

Ειδικά ςτισ βάςεισ ΒΑ2 και ΒΑ24 υπάρχει και επιδαπζδιο τμιμα πωρόλικου πάχουσ 8 χιλ. με ςκοτία 
ςτισ τρεισ εμωανείσ πλευρζσ τουσ, ςτο ςθμείο ζδραςθσ, διαςτάςεων 2Χ2 εκ. 

Για τθν καλι ςυναρμογι των επιμζρουσ μελϊν απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν ζκχυςθ και 
μετζπειτα επεξεργαςία του ςκυροδζματοσ ϊςτε οι περιμετρικζσ επιωάνειεσ να είναι επίπεδεσ και 
κατακόρυωεσ ϊςτε να μθν προκφψουν κενά ςτα ςθμεία επαωισ των μελϊν μεταξφ τουσ. Ρρόκειται για τισ 
βάςεισ ΒΑ2, ΒΑ7, ΒΑ17, ΒΑ24. 

 

Β.3.4. Μόνιμεσ βάςεισ 

Ρρόκειται για βάςεισ ενόσ ι δφο μελϊν, ποικίλων διαςτάςεων και φψουσ. Καταςκευάηονται από 
ςκυρόδεμα, το οποίο ωζρει ςτθν κάτω απόλθξι του, ςτισ τρεισ εμωανείσ πλευρζσ του, ςκοτία διαςτάςεων 
2Χ2 εκ. Θ καταςκευι και επεξεργαςία τουσ κα γίνει επιτόπου. Ρρόκειται για τισ βάςεισ ΒΑ6, ΒΑ8, ΒΑ9, 
ΒΑ10, ΒΑ11, ΒΑ12 (Αίκριο). 

 

Β.3.5. Σφμμεικτεσ βάςεισ 

Ρρόκειται για τθ βάςθ ΒΑ15. 

Το κυρίωσ ςϊμα αποτελείται από μία πλάκα ζδραςθσ από χάλυβα πάχουσ 8 χιλ., 8 υποςτυλϊματα 
από ανοξείδωτο χάλυβα Φ80 και μία πλάκα ζδραςθσ ςτθν κορυωι των υποςτυλωμάτων από ανοξείδωτο 
χάλυβα πάχουσ 8 χιλ. 

Θ κάτω πλάκα και τμιμα των υποςτυλωμάτων καλφπτονται με ςκυρόδεμα φψουσ 20εκ. το οποίο 
ωζρει περιμετρικά ςτθν κάτω απόλθξθ του ςκοτία 2Χ2 εκ. 

 

Β.3.6. Βάςεισ επί καταςκευϊν 

Ρρόκειται για βάςεισ οι οποίεσ τοποκετοφνται ςε τμιματα των μόνιμων καταςκευϊν για τθν 
τοποκζτθςθ εξωτερικϊν εκκεμάτων. 

Καταςκευάηονται από πλάκεσ πωρόλικου πάχουσ 4 εκ. τοποκετθμζνεσ με εποξειδικι κόλλα δφο 
ςυςτατικϊν. 

Ρρόκειται για τισ βάςεισ ΒΑ21, ΒΑ22, ΒΑ23.
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Β.3.1 Βάςεισ χαμθλοφ φψουσ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 ΒΑ1  
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,5 Χ 0,5 Χ 0,08 

 
1 τεμ. 

2 ΒΑ16 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
1,13 Χ 0,45 Χ 0,08 

 
1 τεμ.  

3  ΒΑ18 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,85 Χ 0,35 Χ 0,08 

 
1 τεμ. 

4  ΒΑ19 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,85 Χ 0,35 Χ 0,08 

 
 

1 τεμ.  

Β.3.2 Απλζσ βάςεισ  

1 ΒΑ3 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,8 Χ 0,28 Χ 0,62 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,92 Χ 0,4 Χ 0,08 

 
 

1 τεμ. 

2  ΒΑ4 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,6 Χ 0,39 Χ 0,2 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,6 Χ 0,39 Χ 0,08 

 
 

1 τεμ. 

3 ΒΑ5 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,5 Χ 0,4 Χ 0,71 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,92 Χ 0,4 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 

4  ΒΑ14 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,6 Χ 0,45 Χ 0,52 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,6 Χ 0,57 Χ 0,08 

 
 

1 τεμ. 

5  ΒΑ20 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,45 Χ 0,25 Χ 0,56 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,45 Χ 0,25 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 
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6 ΒΑ25 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,3 Χ 0,25 Χ 1,11 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,3 Χ 0,25 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 

7 ΒΑ26 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,55 Χ 0,25 Χ 0,76 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,55 Χ 0,25 Χ 0,04 
_ Μεταλλικι λάμα: 0,52 Χ 0,16 Χ 0,8 

 
 

1 τεμ. 

Β.3.3 Σφνκετεσ βάςεισ  

1 ΒΑ2 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,62 Χ 1,6 Χ 0,71 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,62 Χ 1,6 Χ 0,04 
 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,62 Χ 1,3 Χ 0,36 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,62 Χ 1,0 Χ 0,04 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,5 Χ 0,5 Χ 0,08 
 
Μζλοσ C: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 1,62 Χ 0,75 Χ 0,08 

 
 

1 τεμ. 

2 ΒΑ7 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,57 Χ 0,47 Χ 0,52 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,57 Χ 0,47 Χ 0,08 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,57 Χ 0,47 Χ 0,52 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,57 Χ 0,47 Χ 0,08 
 

 
 

1 τεμ. 
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3  ΒΑ13 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:1,2 Χ 0,35 Χ 0,47 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,62 Χ 0,47 Χ 0,08 
 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,38 Χ 0,25 Χ 0,28 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,38 Χ 0,25 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 

4 ΒΑ17 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ (μζγιςτο - ελάχιςτο) 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,72 Χ 0,53 Χ 0,47-0,33 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,67 Χ 0,72 Χ 0,08 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ (μζγιςτο - ελάχιςτο) 
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,72 Χ 0,53 Χ 0,47-0,33 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,67 Χ 0,72 Χ 0,08 

 
 

1 τεμ. 

5 ΒΑ24 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
_ Ρλάκα πωρόλικου: 1,13 Χ 0,4 Χ 0,08 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
_ Βάςθ από ςκυρόδεμα:0,35 Χ 0,3 Χ 0,56 
_ Ρλάκα πωρόλικου: 0,35 Χ 0,3 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 

Β.3.4 Μόνιμεσ βάςεισ 

1  ΒΑ6 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
9,10 Χ 0,4 Χ 0,65 

 
 

1 τεμ. 

2 ΒΑ8 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
1,81Χ 0,2 Χ 0,6 

 
 

1 τεμ. 

3 ΒΑ9 
Διάμετροσ Χ Φψοσ  
0,45 Χ 0,6 

 
 

1 τεμ. 
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4 ΒΑ10 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
1,7 Χ 0,35 Χ 0,2 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
0,85 Χ 0,15 Χ 1,8 

 
 

1 τεμ. 

5  ΒΑ11 
Μζλοσ Α: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
1,6 Χ 0,19 Χ 0,8 
Μζλοσ Β: 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ  
1,05 Χ 0,24 Χ 0,65 

 
 

1 τεμ. 

6  ΒΑ12 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ (μζγιςτο - ελάχιςτο) 
2,6 Χ 0,24 Χ 0,64 - 0,6 

 
 

1 τεμ. 

 
Β.3.5 Σφμμεικτθ βάςθ 

1  ΒΑ15 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ (μζγιςτο - ελάχιςτο)Χ Φψοσ 
_ βάςθ από ςκυρόδεμα:1 Χ 1,85-1,59Χ 0,2 
_ μεταλλικζσ πλάκεσ χάλυβα (άνω και κάτω): 0,71 Χ 1,46 Χ 0,008 
_ μεταλλικά υποςτυλϊματα χάλυβα Φ80, φψοσ: 1,5 

 
 

1 τεμ. 

Β.3.6 Βάςεισ επί καταςκευϊν 

1  ΒΑ21 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,6 Χ 0,19 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 

2 ΒΑ22 
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
0,85 Χ 0,43 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 

3 ΒΑ23  
Μικοσ Χ Ρλάτοσ Χ Φψοσ 
2,37 Χ 0,41 Χ 0,04 

 
 

1 τεμ. 
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Β.4. ΣΤΘΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΟΘΘΚΩΝ) ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ  

 

Οι ςτθρίξεισ των εκτόσ προκθκϊν εκκεμάτων γίνεται ςε επίτοιχα ράωια ι ράβδουσ και μεταλλικοφσ 
ανοξείδωτουσ βραχίονεσ (ςχ. Λ27,  Λ28,  Λ29, Λ31) και ςε επιδαπζδιεσ βάςεισ, κυρίωσ με ορκοςτάτεσ και 
ρυκμιηόμενουσ βραχίονεσ, απλοφσ μεταλλικοφσ με βαωι (ςχ. Λ30). 

Άλλα υλικά που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάρτθςθ, ζδραςθ και ςτιριξθ των εκτόσ 
προκθκϊν εκκεμάτων είναι ο πολυμεκακρυλικόσ μεκυλεςτζρασ (PMMA) τφπου Plexiglas ι άλλο 
ιςοδφναμο, το οποίο κα πρζπει να είναι κακαρό, διαωανζσ και άχρωμο ι με επεξεργαςία αμμοβολισ τθσ 
επιωάνειάσ του κατά περίπτωςθ, εκτόσ αν ηθτθκεί διαωορετικά. 

Ωσ προσ τισ προδιαγραωζσ που αωοροφν τισ ςτθρίξεισ των εκκεμάτων κα πρζπει να πλθροφνται τα 
εξισ: 

 Τα αντικείμενα κα πρζπει να ζχουν καλι ευςτάκεια πάνω ι μζςα ςτο μζςο ςτιριξθσ, ανάλογα με 

το κζντρο βάρουσ τουσ, και να ςυγκρατοφνται ςτακερά ςε αυτό. Επίςθσ, ο τρόποσ ςτιριξθσ να μθν 

ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ κζςθ-ςτάςθ τθσ αρχικισ λειτουργίασ-χριςθσ των αντικειμζνων. 

 Το βάροσ των αντικειμζνων πρζπει να ςυγκρατείται με μθχανικό τρόπο (ςφνδεςμοσ, ςτιριγμα 

κλπ.) και όχι με ςυγκολλθτικζσ ουςίεσ. 

 Τα ςυςτιματα ςτιριξθσ και ςτακεροποίθςθσ πρζπει να είναι με τζτοιο τρόπο καταςκευαςμζνα, 

ζτςι ϊςτε να απαιτείται θ ελάχιςτθ διαχείριςθ και καταπόνθςθ του αντικειμζνου. 

 Οι τρόποι ςτιριξθσ οωείλουν να είναι αναςτρζψιμοι. 

 Επιλζγεται θ ελάχιςτα «ορατι» λφςθ ςτιριξθσ με υλικά αιςκθτικά διακριτά που ταιριάηουν με το 

αντικείμενο. 

 Τα ςτθρίγματα πρζπει να είναι αρκετά ανκεκτικά ϊςτε να αντζχουν το βάροσ των αντικειμζνων, 

χθμικά αδρανι ι ςυμβατά με τα αντικείμενα, μαλακά ςτα ςθμεία επαωισ με αυτά, χωρίσ αιχμθρζσ 

άκρεσ ι ςκλθρι τραχεία επιωάνεια και με ανεξίτθλο ι χωρίσ χρϊμα. 

 Στα ςθμεία επαωισ του εκκζματοσ με το μεταλλικό ςτιριγμα επιβάλλεται να παρεμβάλλεται 

αωανζσ ωφλλο μολφβδου ι ωυςικό καουτςοφκ ϊςτε να υπάρχει θ μικρότερθ δυνατι καταπόνθςθ. 

 Σε αντικείμενα με κοίλο εςωτερικό (κυρίωσ μεγάλα αγγεία), επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ βάρουσ ςτο 

εςωτερικό τουσ με τθ μορωι μεταλλικϊν ςωαιριδίων μουςειακισ χριςθσ ςε ςακουλάκι για 

βελτίωςθ τθσ ευςτάκειάσ τουσ. 

Για όλεσ τισ ςτθρίξεισ κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμβολι τεχνιτϊν εξειδικευμζνων ςε ςχετικζσ εργαςίεσ 
(ςυγκόλλθςθ, διάτρθςθ, κοπι, απλι κόλλθςθ, τελικό ωινίριςμα).  

Οι ςτθρίξεισ κα πρζπει να προςωζρουν απόλυτθ αςωάλεια για τα εκκζματα και γενικά να 
παρουςιάηουν καταςκευαςτικι και αιςκθτικι αρτιότθτα κατά τθ ωάςθ τθσ εγκατάςταςθσ, αλλά και αντοχι 
ςτο χρόνο. Θ γενικι δομι των εκκεςιακϊν καταςκευϊν κα είναι ικανι να ωζρει τα προβλεπόμενα ωορτία 
των εκκεμάτων, το ίδιον βάροσ τουσ, ενϊ κα εξαςωαλίηεται ζναντι ανατροπισ και εν γζνει κάκε δυναμικισ 
ωόρτιςθσ. 

Πλα τα επιμζρουσ υλικά μζςω τθσ ςυνδεςμολογίασ και των προδιαγραωϊν τουσ κα πρζπει να 
δθμιουργοφν ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα, όςο και ωσ προσ τθν αιςκθτικι 
των λεπτομερειϊν. 
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Β.4 ΣΤΘΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι  Ροςότθτα 

1 ΤΥΡΟΣ Α 
Λ27 
Επίτοιχθ τοποκζτθςθ εξωτερικϊν εκκεμάτων ςε ράβδουσ 
 
-αμμοβολθμζνθ ανοξείδωτθ ράβδοσ Φ25 μικουσ ανάλογο του 
εκκζματοσ 
-αγκφρωςθ των επίτοιχων βραχιόνων με μεταλλικά βφςματα 
ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων 

37 τεμ. 
ράβδων 
14 (Κ-Γ6.2) 
9 (Κ-Δ2.2) 
6 (Κ-Δ3) 
2 (Κ-Ε1.3) 
6 (Κ-Ε5.2) 
 
31 τεμ. 
βραχιϊνων 
8 (Κ-Γ6.2) 
9 (Κ-Δ2.2) 
6 (Κ-Δ3) 
2 (Κ-Ε1.3) 
6 (Κ-Ε5.2) 

2 ΤΥΡΟΣ Β 
Λ28 
Επίτοιχθ τοποκζτθςθ εξωτερικϊν εκκεμάτων ςε ράωι 
 
-αγκφρωςθ των επίτοιχων βραχιόνων με μεταλλικά βφςματα 
ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ για ανάρτθςθ ωορτίων ι ςτακερόσ 
βραχίονασ από αμμοβολθμζνθ ανοξείδωτθ λάμα πάχουσ 3 mm 
με ρυκμιηόμενο ςθμείο επαωισ. 
-ράωι από αμμοβολθμζνθ ανοξείδωτθ λαμαρίνα πάχουσ 3 mm, 
μικουσ και πλάτουσ ανάλογα το ζκκεμα. 
-αρμοκάλυπτρο από αμμοβολθμζνθ ανοξείδωτθ λάμα φψουσ 
70mm, μικουσ ανάλογα με αυτό του ραωιοφ και πάχουσ 1 mm.  

1 τεμ. 
ράφι 
Κ-Γ3 
 
3 τεμ. 
βραχιϊνων 
Κ-Γ3 

3 ΤΥΡΟΣ Γ 
Λ29 
Ελεφκερθ επίτοιχθ τοποκζτθςθ εκκεμάτων 
 
Αγκφρωςθ των επίτοιχων (ρυκμιηόμενων) βραχίωνων με: 
-μεταλλικά βφςματα ςυςτθμάτων ξθράσ δόμθςθσ ςε περίπτωςθ 
τοποκζτθςθσ ςε επενδφςεισ με γυψοςανίδα 12,5mm ι 
μοριοςανίδα ZF_MDF 16mm 
-με μθχανικά αγκφρια ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ επί 
επιχρίςματοσ (αίκριο) 

44 τεμ.  
βραχιϊνων 
6 (K-A2) 
13 (K-A4.3) 
3 (Κ-Γ2.3) 
12 (Κ-ΑΙΘ3) 
8 (Κ-ΑΙΘ5) 
2 (Κ-Ε2) 
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4 ΤΥΡΟΣ Δ 
Λ30 
Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν εκκεμάτων πάνω ςτισ βάςεισ 
 
Αποτελείται από: 
-μεταλλικι διατομι U διαςτάςεων 40Χ80mm 
-ρυκμιηόμενοι βραχίονεσ από μεταλλικι λάμα πάχουσ 3mm 
-μεταλλικι πλάκα διαςτάςεων 150X150X5mm  

26 τεμ. 
βάςεων 
12 (ΒΑ6) 
2 (ΒΑ8) 
4 (ΒΑ11) 
3 (ΒΑ12) 
3 (ΒΑ23) 
2 (ΒΑ13) 
 
73 τεμ. 
βραχιϊνων 
31 (ΒΑ6) 
7 (ΒΑ8) 
13 (ΒΑ11) 
8 (ΒΑ12) 
8 (ΒΑ23) 
6 (ΒΑ13) 

5 ΤΥΡΟΣ Ε 
Λ31 
Επίτοιχθ τοποκζτθςθ εξωτερικϊν εκκεμάτων ςε ράωι Γ 
 
-ράωι από αμμοβολθμζνθ ανοξείδωτθ ςτραντηαριςτι λαμαρίνα 
πάχουσ 3 mm, μικουσ και πλάτουσ ανάλογα το ζκκεμα 

4 τεμ.  
ραφιϊν 
 
Κ-Γ2 
Κ-Δ3 
Κ-Δ8 
Κ-Δ9 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Πλεσ οι καταςκευζσ τθσ ζκκεςθσ που περιγράωονται παραπάνω κα πρζπει να υλοποιθκοφν με 
ιδιαίτερθ επιμζλεια. Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ υψθλι ποιότθτα των επιμζρουσ υλικϊν και βαςικι 
καταςκευαςτικι αρχι είναι το υψθλό αιςκθτικό και ποιοτικό αποτζλεςμα των καταςκευϊν τθσ ζκκεςθσ, 
ςφμωωνα με τισ οριηόμενεσ προδιαγραωζσ. Θα δοκεί πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν άψογθ ποιότθτα των 
λεπτομερειϊν, όπωσ ςτθ ςυναρμογι των ακμϊν και των αρμϊν, τθ ςτακερότθτα των καταςκευϊν, ςτα 
επιμζρουσ υλικά κακϊσ και ςε όλα όςα ςυνδζονται με τθν τεχνικι και αιςκθτικι αρτιότθτα τθσ 
καταςκευισ. 

 

Μεταλλικζσ καταςκευζσ 

Οι μεταλλικοί ςκελετοί των εκκεςιακϊν καταςκευϊν (διαχωριςτικά τοιχία, επίτοιχεσ καταςκευζσ κλπ.) 
και ςτοιχεία ςτιριξθσ εξωτερικϊν εκκεμάτων καταςκευάηονται από χαλυβδοελάςματα και χαλφβδινεσ 
διατομζσ διαωόρων διαςτάςεων ςφμωωνα με τα ςχζδια και τθν τεχνικι περιγραωι. Οι διατομζσ κα είναι 
καταςκευαςμζνεσ από μζταλλο αρίςτθσ ποιότθτασ, υψθλϊν αντοχϊν, ανκεκτικζσ ζναντι τθσ διάβρωςθσ 
και μθ επιβλαβείσ για τα εκκζματα. 

Θα χρθςιμοποιθκεί, χάλυβασ τφπου S235JR, ςφμωωνα με ΕΝ 10025 και 10058 ι St 37-2, ςφμωωνα με 
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DIN 17100/1017-1, άριςτθσ ποιότθτασ, ςυγκολλιςιμοσ, με άψογεσ ςυγκολλιςεισ χωρίσ υπολείμματα και 
ατζλειεσ, Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία των εκκεςιακϊν καταςκευϊν εν γζνει, αλλά και των επιμζρουσ 
εξαρτθμάτων που ενςωματϊνονται ςε αυτζσ κα πρζπει να είναι υψθλϊν αντοχϊν, ανκεκτικά ζναντι τθσ 
διάβρωςθσ, μθ επιβλαβι για τα εκκζματα. 

Θ ςυναρμολόγθςθ, όπου υπάρχει ςυγκόλλθςθ, κα πρζπει να είναι άριςτθ και να αποωεφγεται θ 
παραμόρωωςθ του ςκελετοφ (κάμψθ). 

Τα ςτθρίγματα ςτο δάπεδο, ςτισ τοιχοποιίεσ και όπου αλλοφ απαιτθκοφν, κακϊσ και τα εξαρτιματα 
ςφνδεςθσ με άλλεσ εκκεςιακζσ καταςκευζσ (βίδεσ, ροδζλεσ, παξιμάδια, αποςτάτεσ κ.ά.) κα είναι 
αποκλειςτικά ανοξείδωτα καλαίςκθτα και μεγάλθσ αντοχισ. Θα πρζπει εν γζνει να αποωεφγονται ι να 
περιορίηονται ςτισ ελάχιςτεσ απαραίτθτεσ οι ςυγκολλιςεισ μετάλλων και κυρίωσ να αποωεφγεται να 
γίνονται επιτόπου εντόσ του εκκεςιακοφ χϊρου. Σθμειϊνεται ότι θ επιλογι των υλικϊν κα πρζπει να είναι 
τζτοια, ϊςτε μεταξφ τουσ να μθν αναπτφςςονται βλαπτικζσ αλλθλεπιδράςεισ (κυρίωσ ωαινόμενα 
θλεκτρόλυςθσ). Επιβάλλεται απαραιτιτωσ θ αντιςκωριακι επεξεργαςία όλων των μθ ανοξείδωτων 
ςτοιχείων των μεταλλικϊν καταςκευϊν. 

 

Ανοξείδωτεσ μεταλλικζσ καταςκευζσ 

Από ανοξείδωτα ελάςματα και διατομζσ καταςκευάηονται τα περιςςότερα από τα ςτοιχεία ςτιριξθσ 
των εξωτερικϊν εκκεμάτων ςτουσ εςωτερικοφσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ, είτε με τθ μορωι ρυκμιηόμενων 
βραχιόνων, είτε με τθ μορωι ορκοςτατϊν ειδικοφ ςχεδιαςμοφ. Ο χάλυβασ κα είναι ποιότθτασ 
ΕΝ.4436/AISI 316 περιεκτικότθτασ ςε μολυβδαίνιο γφρω ςτο 2% και ποςότθτεσ άνκρακα <0,03% για τθν 
καλφτερθ ςυμπεριωορά κατά τθ ςυγκόλλθςθ. Ρρζπει να ζχουν καλι αντοχι ςτθ διάβρωςθ, μεγάλθ 
δυνατότθτα διαμόρωωςθσ, χαμθλό όριο διαρροισ, υψθλό όριο κραφςθσ και καλι ικανότθτα 
ςυγκόλλθςθσ. Θα χρθςιμοποιθκοφν ανοξείδωτα ελάςματα πάχουσ 1, 3, 5 και 8 χιλ., ράβδοι Φ25. και 
ςωλινεσ Φ80. Ππου απαιτείται κα γίνει χριςθ ανοξείδωτων κοχλιϊν και λοιπϊν εξαρτθμάτων. Ππου είναι 
αναπόωευκτο κα γίνουν ςυγκολλιςεισ ομοιόμορωεσ οι οποίεσ κα τφχουν κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ ϊςτε 
να γίνουν αωανείσ. 

Πλεσ οι ανοξείδωτεσ καταςκευζσ κα υποςτοφν επεξεργαςία μζςθσ ζνταςθσ αμμοβολισ. 

 

Αγκφρια 

Θ πάκτωςθ των μεταλλικϊν καταςκευϊν ςτο δάπεδο κα γίνει με μθχανικά αγκφρια 
από ανκρακοχάλυβα, επιψευδαργυρωμζνα ιδανικά για για κάκε είδουσ δυναμικι ωόρτιςθ (κρουςτικι, 
ςειςμικι και κόπωςθ) ςε ρθγματωμζνο ι μθ ρθγματωμζνο ςκυρόδεμα, με εξωτερικό ςπείρωμα. Οι 
αγκυρϊςεισ των επίτοιχων αναρτθμζνων μεταλλικϊν καταςκευϊν ςτθ λικοδομι τθσ υωιςτάμενθσ 
τοιχοποιίασ κα γίνει με με χθμικά αγκφρια ρθτίνθσ (χριςθ κάψουλασ) με δυνατότθτα ςτερζωςθσ, χωρίσ 
μθχανικι εκτόνωςθ, άοςμα και μθ τοξικά, από ανοξείδωτο χάλυβα, ιδανικό για μθ ρθγματωμζνο 
ςκυρόδεμα, με μεγάλθ αντοχι ωορτίου και αντοχι ςτθ διάβρωςθ. Για τθν περίπτωςθ αςτοχίασ κάποιου 
αγκυρίου λόγω τθσ αδυναμίασ επιλογισ κατάλλθλθσ κζςθσ επί τθσ λικοδομισ για τθν εωαρμογι των 
χθμικϊν αγκυρίων (θ ςτιριξθ να γίνει ςε ςυμπαγζσ ςτοιχείο τθσ τοιχοποιίασ και όχι ςε υλικό 
αρμολόγθςθσ) ζχουν υπολογιςτεί κζςεισ ανάρτθςθσ επί πλζον των ςτατικά υπολογιςμζνων. Στθν 
περίπτωςθ που χρειάηεται μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ ςτιριξθ, αυτό κα επιτευχκεί επιτόπου, με τθ χριςθ 
μεγαλφτερθσ διάςταςθσ αγκυρίου. 
 

Επενδφςεισ με ςυνκετικι ξυλεία (μοριοςανίδεσ) 

Ππου προβλζπεται επζνδυςθ του μεταλλικοφ ςκελετοφ με μοριοςανίδεσ, κα χρθςιμοποιθκοφν ωφλλα 
μοριοςανίδασ ZF-MDF 16 χιλ. Αποκλείεται θ χριςθ απλισ μοριοςανίδασ τφπου MDF. Θ ξυλεία MDF που κα 
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χρθςιμοποιθκεί κα είναι ςφμωωνθ με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίσ πρόςκετθ ωορμαλδεψδθ 
(κατθγορία ZF). H περιεκτικότθτα ςε ωορμαλδεψδθ κα είναι ≤ 1.0mg/100g. 

Οι επενδφςεισ κα πρζπει να παρουςιάηουν καταςκευαςτικι και αιςκθτικι αρτιότθτα κατά τθ ωάςθ 
τθσ εγκατάςταςθσ, αλλά και αντοχι ςτον χρόνο. Πλα τα επιμζρουσ υλικά μζςω τθσ ςυνδεςμολογίασ και 
των προδιαγραωϊν τουσ κα πρζπει να δθμιουργοφν ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα τόςο ωσ προσ τθν 
ποιότθτα, όςο και ωσ προστθν αιςκθτικι των λεπτομερειϊν. 

Θ εωαρμογι των ωφλλων επζνδυςθσ ςτον μεταλλικό ςκελετό γίνεται με ωρεηάτεσ ανοξείδωτεσ βίδεσ. 
Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτθ δθμιουργία επιωανειϊν με διαδοχικά ωφλλα επζνδυςθσ ϊςτε θ ςυναρμογι 
τθσ να γίνει ςε απόλυτθ επαωι. Οι κζςεισ ςτιριξθσ (βίδεσ) και θ ςυναρμογι των ωφλλων ςτοκάρεται και 
λειαίνεται, με τρόπο ϊςτε μετά τθ βαωι να αποωευχκοφν οι τριχοειδείσ ρθγματϊδεισ. 

Στισ κζςεισ ςυναρμογισ επιωανειϊν μοριοςανίδων κάκετων μεταξφ τθσ, θ ςυναρμογι κα πρζπει να 
είναι άψογθ, με κοπι 45° και απότμθςθ τθσ ακμισ κατά 2 χιλ. χωρίσ βίδεσ και καρωιά, με αποδεκτζσ τισ 
αωανείσ καβίλιεσ, και απαραίτθτο ςυγκολλθτικό μζςο, ψυχρισ ςυγκόλλθςθσ, ςφμωωνα με τα πρότυπα EN 
204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt> 91 N/mm2. Οι κατακόρυωεσ και 
οριηόντιεσ επιωάνειεσ των καταςκευϊν κα ςχθματίηουν αυςτθρά γωνία 90ο, εκτόσ και αν ο ςχεδιαςμόσ τθσ 
καταςκευισ υποδεικνφεται με διαωορετικό τρόπο. 

Ππου προβλζπεται επζνδυςθ των μοριοςανίδων με καπλαμά ςθμφδασ και εγκοπζσ, κα 
χρθςιμοποιθκεί ξυλεία ZF-MDF. Οι εγκοπζσ που κα δθμιουργθκοφν κα είναι ομοιόμορωεσ, 
ιςοκατανεμθμζνεσ, με ίςο πλάτοσ ςε όλο το μικοσ τθσ και χωρίσ ξζωτια. Οι επιωάνειζσ τθσ κα ζχουν τελικι 
εωαρμογι δφο (2) ςτρϊςεων άχρωμου βερνικιοφ δφο (2) ςυςτατικϊν, υωισ ματ. 

 

Καταςκευζσ με γυψοςανίδεσ – τςιμεντοςανίδεσ 

Χρθςιμοποιοφνται ςτθν επζνδυςθ δοκοφ ςτθν καταςκευι Κ-Β3, ςτισ περίκλειςτεσ καταςκευζσ Κ-Β1 και 
Κ-Γ2 και ςε τμιμα τθσ καταςκευισ Κ-ΑΙΘ3. 

Τα ωφλλα γυψοςανίδασ (Gypsum wallboard GKB) που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πλθροφν τισ 
προδιαγραωζσ DIN 18180 ι του ευρωπαϊκοφ προτφπου ΕΛΟΤ EN 520:2005 (βάςθ για τθν αναωορά των 
προδιαγραωϊν και τθσ μεκόδου δοκιμϊν των γυψοςανίδων) και των τςιμεντοςανίδων (Fibre-cement flat 
sheets) κα πλθροφν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 494 Ε2:2005 (ςχθματοποιθμζνεσ πλάκεσ από 
ινοτςιμζντο και εξαρτιματα – προδιαγραωι προϊόντοσ και μζκοδοι δοκιμισ). 

Θ τελικι επεξεργαςία των επιωανειϊν των γυψοςανίδων/τςιμεντοςανίδων (βαωι) μπορεί να γίνει 
αωοφ τελειϊςει θ διαδικαςία αρμολόγθςθσ και ωινιρίςματοσ. Ακολουκεί το τρίψιμο των επιωανειϊν και 
εν ςυνεχεία ο κακαριςμόσ τθσ από τυχόν ςκόνεσ. 

 

Βαφζσ 

Οι επιωάνειεσ των νζων καταςκευϊν τθσ ζκκεςθσ, δθλαδι επενδφςεισ με ωφλλα μοριοςανίδων, 
γυψοςανίδων και τςιμεντοςανίδων κα υποςτοφν προεργαςία βαωισ και κα επιχρωματιςτοφν. Ο 
χρωματικόσ προςδιοριςμόσ των διαωόρων επιωανειϊν γίνεται με αναωορά ςε χρϊματα RAL, ϊςτε να 
αποωευχκοφν χρωματικζσ αποκλίςεισ μεταξφ διαωορετικϊν υλικϊν και να εξαςωαλίηεται θ ενιαία 
χρωματικι απόχρωςθ. 

Θ χθμικι ςφςταςθ των βαωϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κα προςδιορίηεται με κριτιρια: α) τθ χθμικι 
αδράνεια, β) τον αποκλειςμό πτθτικϊν οργανικϊν ρφπων, γ) τθ μθ υδατοδιαπερατότθτα, δ) το μθ 
πολυμεριςμό με τον χρόνο.  

Στο ςφνολο των μεταλλικϊν μερϊν, ορατά και μθ ορατά, κα εωαρμοςτοφν δφο ςτρϊςεισ υλικοφ 
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αντιςκωριακισ προςταςίασ. Τα ορατά μθ ανοξείδωτα μεταλλικά μζρθ επιχρωματίηονται με μθ τοξικά 
χρϊματα, υδατοδιαλυτά, μθ ανακλαςτικά και δεν κα αποβάλλουν χθμικζσ ουςίεσ. H ςκλθρότθτα τθσ 
τελικισ βαωισ είναι ςφμωωνθ με τισ προδιαγραωζσ DIN 53153, θ αντοχι ςε νερό ςφμωωνθ με ISO 
1521/1971 και θ αντοχι ςτθ διάβρωςθ ςφμωωνθ με ASTMB 17 – 64. 

Οι εμωανείσ επιωάνειεσ των επενδφςεων με μοριοςανίδεσ ZF-MDF, γυψοςανίδων και 
τςιμεντοςανίδων βάωονται με υδατοδιαλυτζσ, μθ τοξικζσ βαωζσ, χωρίσ χθμικά διαλυτικά, που δεν 
αποβάλλουν χθμικζσ ουςίεσ επιβλαβείσ για τα εκκζματα, μθ ανακλαςτικζσ, με καλι πρόςωυςθ και υψθλι 
καλυπτικότθτα. 

Θα χρθςιμοποιθκοφν βαωζσ, επϊνυμεσ, εργοςταςιακζσ, ποιότθτασ Α. 

Για τθ βαωι των επιωανειϊν των γυψοςανίδων/τςιμεντοςανίδων, αωοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
αρμολόγθςθσ, τριψίματοσ και κακαριςμόσ από τυχόν ςκόνεσ, για να επιτευχκεί ομοιογενισ 
απορροωθτικότθτα του υλικοφ ωινιρίςματοσ αλλά και για τθν καλφτερθ πρόςωυςθ του χρϊματοσ είναι 
απαραίτθτο το αςτάρωμα τθσ επιωάνειασ με υδατοδιαλυτό αςτάρι χρϊματοσ θ εωαρμογι του οποίου κα 
γίνει είτε με βοφρτςα είτε με πινζλο. Σε περίπτωςθ χριςθσ χρωμάτων διαωορετικισ βάςθσ χρειάηεται θ 
ςυμβουλι του παραγωγοφ των χρωμάτων. 

Θ τελικι επιωάνεια των επενδφςεων τθσ βαωισ κα πρζπει να είναι απολφτωσ επίπεδθ για τθ βζλτιςτθ 
εωαρμογι των υλικϊν. Οι επιωάνειεσ κα δεχτοφν κατάλλθλθ επεξεργαςία για τθ διαμόρωωςθ τθσ 
επικυμθτισ πρόςωυςθσ ςφμωωνα με τισ ςυςτάςεισ και τα υλικά του καταςκευαςτι τθσ βαωισ. Για τθν 
αποωυγι ρθγματϊςεων κα γίνει χριςθ κατάλλθλου ελαςτομεροφσ υλικοφ πλιρωςθσ των αρμϊν των 
ςυνεχόμενων επιωανειϊν των επενδφςεων ςτισ ενϊςεισ. Ενδεχόμενα ςθμάδια και εξογκϊματα κα 
ςτοκαριςτοφν και κα λειανκοφν ϊςτε να διαμορωωκεί μία κακόλα λεία επιωάνεια. 

Οι επιωάνειεσ των μεταλλικϊν κυρίδων επίςκεψθσ και τα μεταλλικά ςοβατεπί που καταςκευάηονται 
από κράματα και διατομζσ αλουμινίου βάωονται με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, τφπου ποφδρασ ι 
άλλθ ιςοδφναμθ, μθ ανακλαςτικι, που δεν αποβάλει χθμικζσ ουςίεσ ςε απόχρωςθ RAL και υωι ματ ι 
ςατινζ. Θ ςκλθρότθτα τθσ τελικισ βαωισ κα είναι ςφμωωνθ με τισ προδιαγραωζσ DIN 53153, θ αντοχι ςε 
νερό ςφμωωνθ με ISO 1521/1971 και θ αντοχι ςτθ διάβρωςθ ςφμωωνθ με ASTMB 17–64. 

Οι βαωζσ προετοιμαςίασ, τα χρϊματα και τα λοιπά υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν και κα 
διαμορωϊςουν τισ ορατζσ επιωάνειεσ των εκκεςιακϊν χϊρων κα είναι ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ και 
τισ κατευκφνςεισ που δίνονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ, θ τελικι επιλογι και 
ζγκριςθ για τθν υωι και τθν απόχρωςθ κα δοκεί μετά από δθμιουργία και προςκόμιςθ δειγμάτων ςε 
όμοιο υλικό. 

 

Ρετρϊματα (μάρμαρα, πωρόλικοσ) 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ χρθςιμοποιοφνται τα παρακάτω πετρϊματα: 

(α) Μάρμαρο γκρι Γορτφνθσ πάχουσ 18 χιλ. για πλάκεσ επζνδυςθσ τθσ καταςκευισ Κ-Α1. Θα επιλεγοφν 
πλάκεσ μαρμάρου με ομοιογζνεια χρϊματοσ και κρυςταλλικισ δομισ. Οι πλάκεσ μαρμάρου, διαςτάςεων 
ςφμωωνα με το ςχζδιο Κ-Α1, κα υποςτοφν απότμθςθ 3 χιλ. ςε γωνία 45ο περιμετρικά ςτθν εμωανι τουσ 
πλευρά (μπιηουτάριςμα) και κα γυαλιςτοφν ελαωρά. Θα εωαρμοςτοφν επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ με 
κόλλα μαρμάρου δφο ςυςτατικϊν. 

Ενδεικτικζσ τιμζσ ιδιοτιτων του μαρμάρου: 

 Φαινόμενθ ειδικι πυκνότθτα: 2639 Kg/m3 (ASTMC-97). 

 Συντελεςτισ υδαταπορρόωθςθσ: 0,08% wt (ASTM C-97). 

 Αντοχι ςε κλίψθ: 69 Mpa (ASTM C-170 /υγρι κατάςταςθ). 

 Αντοχι ςε κάμψθ: 14 Mpa (ASTM C-99 – 3 ςθμείων /υγρι κατάςταςθ). 
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 Φκορά μετά από τριβι: 5,71 χιλ. (DIN 52108 – 20 κφκλοι). 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ τελικι επιλογι και ζγκριςθ κα δοκεί μετά από προςκόμιςθ 
δείγματοσ. 

(β) Μάρμαρο γκρι Αλιβερίου πάχουσ 25 χιλ. για πλάκεσ επζνδυςθσ-υποδοχι εποπτικοφ υλικοφ ςτθν 
καταςκευι Κ-Α1. 

Οι πλάκεσ μαρμάρου, διαςτάςεων ςφμωωνα με το ςχζδιο Κ-Α1 κα υποςτοφν απότμθςθ 3 χιλ. ςε 
γωνία 45ο περιμετρικά ςτθν εμωανι τουσ πλευρά (μπιηουτάριςμα) και κα γυαλιςτοφν πλιρωσ. Θα 
εωαρμοςτοφν επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ με κόλλα μαρμάρου δφο ςυςτατικϊν. 

Ενδεικτικζσ τιμζσ ιδιοτιτων του μαρμάρου:  

 Φαινόμενθ ειδικι πυκνότθτα: 2714 Kg/m3 (ASTMC-97). 

 Συντελεςτισ υδαταπορρόωθςθσ: 0,12 % wt (ASTM C-97). 

 Αντοχι ςε κλίψθ: 99 Mpa (ASTM C-170 /υγρι κατάςταςθ). 

 Αντοχι ςε κάμψθ: 19 Mpa (ASTM C-99 – 3 ςθμείων /υγρι κατάςταςθ). 

 Φκορά μετά από τριβι: 7,54 χιλ. (DIN 52108 – 20 κφκλοι). 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ τελικι επιλογι και ζγκριςθ κα δοκεί μετά από προςκόμιςθ δείγματοσ. 

 (γ) Ρωρόλικοσ (αςβεςτιτικόσ ψαμμίτθσ) που χρθςιμοποιείται ςτισ βάςεισ των εξωτερικϊν εκκεμάτων, ωσ 
επιωάνεια υποδοχισ των εκκεμάτων. Θα είναι ωχρογκρί ζωσ μπεη απόχρωςθσ και κα προςομοιάηει ωσ 
προσ τθν απόχρωςθ, τθν υωι και τθ ςφςταςθ ςτον πωρόλικο Σερρϊν. Οι πλάκεσ του πωρόλικου, μετά τθν 
κοπι τουσ κα τριωτοφν ελαωρά ϊςτε να αποκτιςουν κακαρι ματ επιωάνεια. Οι ακμζσ δεν κα υποςτοφν 
επεξεργαςία. 

Ο πωρόλικοσ Θα πρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ και ςυμπαγισ, χωρίσ αςυνζχειεσ τθσ μάηασ του. Θ 
ποιότθτα των πωρόλικων δεν είναι ςτακερι ακόμα και ςτον ίδιο όγκο εξόρυξθσ. Ωσ εκ τοφτου οι 
προδιαγραωζσ δεν μποροφν να καλφψουν τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ του υλικοφ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ τελικι επιλογι και ζγκριςθ κα δοκεί μετά από προςκόμιςθ δείγματοσ. 

 

Εμφανείσ χυτζσ καταςκευζσ βάςεων 

Ρρόκειται για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα λευκοφ τςιμζντου και επιλεγμζνων αδρανϊν (ωσ προσ το 
χρϊμα και τθν κοκκομετρία) που αποτελεί το κυρίωσ ςϊμα των βάςεων. Το κυρίωσ ςϊμα ωζρει ςκοτία 
ςτθν άνω και κάτω απόλθξι του. Επί του κυρίου ςϊματοσ τοποκετείται πλάκα από πωρόλικο, που είναι θ 
επιωάνεια υποδοχισ του εκκζματοσ. Μετά τθν ζκχυςθ του ςκυροδζματοσ το κυρίωσ ςϊμα των βάςεων 
ξεκαλουπϊνεται και οι κατακόρυωεσ περιμετρικζσ επιωάνειζσ τθσ αδροποιοφνται (κραπινάρονται), ϊςτε 
να αναδειχκοφν τα αδρανι. Δεν αδροποιείται θ άνω και κάτω ςκοτία των βάςεων. Θ τελικι απόχρωςθ των 
βάςεων μετά τθν αδροποίθςθ των επιωανειϊν κα είναι γκρι-μπεη. Στθ ςυνζχεια εωαρμόηεται ο πωρόλικοσ 
επί του κυρίου ςϊματοσ με κατάλλθλθ κόλλα. 

Οι βάςεισ καταςκευάηονται εκτόσ του χϊρου τθσ ζκκεςθσ και μεταωζρονται καταςκευαςμζνεσ ςτον 
τόπο τοποκζτθςισ τουσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι βάςεισ ςτον χϊρο του αικρίου οι οποίεσ, λόγω μεγζκουσ, 
κα καταςκευαςτοφν επί τόπου. 

Οι βάςεισ κα πρζπει να προςωζρουν απόλυτθ αςωάλεια για τα εκκζματα και γενικά να παρουςιάηουν 
καταςκευαςτικι και αιςκθτικι αρτιότθτα κατά τθ ωάςθ τθσ εγκατάςταςθσ, αλλά και αντοχι ςτον χρόνο. 
Πλα τα επιμζρουσ υλικά μζςω τθσ ςυνδεςμολογίασ και των προδιαγραωϊν τουσ κα πρζπει να 
δθμιουργοφν ζνα ενιαίο λειτουργικά ςφςτθμα τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα, όςο και ωσ προστθν αιςκθτικι 
των λεπτομερειϊν. 
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Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ υψθλι αιςκθτικι και ποιότθτα των υλικϊν, θ ςτακερότθτα, θ 
επεξεργαςία τθσ επιωάνειασ, κακϊσ και ςε όλα όςα ςυνδζονται με τθν άψογθ τεχνικι και αιςκθτικι 
αρτιότθτα τθσ καταςκευισ. 

Θ γενικι δομι των εκκεςιακϊν καταςκευϊν κα είναι ικανι να ωζρει τα προβλεπόμενα ωορτία των 
εκκεμάτων, το ίδιον βάροσ τθσ, ενϊ κα εξαςωαλίηεται ζναντι ανατροπισ και εν γζνει κάκε δυναμικισ 
ωόρτιςθσ. 

 

Υαλοπίνακεσ 

Οι υαλοπίνακεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ καταςκευζσ τθσ ζκκεςθσ, προορίηονται ςτθν 
πλειονότθτά τουσ για εκτυπϊςεισ εποπτικοφ υλικοφ και δεν αποτελοφν μζροσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
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Γ. ΡΟΡΛΑΣΜΑ  

 

 

Στθν καταςκευι Κ-Α1 τοποκετείται χωνευτά, ωσ ανεξάρτθτθ καταςκευι, πρόπλαςμα και αποδίδει τθ 
ωυςικι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ του Ιεροφ των Μεγάλων Θεϊν. Θ τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ κα 
πραγματοποιθκεί με βάςθ τα ςχζδια τθσ αποτφπωςθσ και τισ ωωτογραωίεσ των μνθμείων του 
αρχαιολογικοφ χϊρου που κα επιδοκοφν ςτον ανάδοχο από τθν Εωορεία Αρχαιοτιτων οδόπθσ. 

Καταςκευάηεται από πολυεςτζρα με λευκό ωινίριςμα. Τα επιλεγμζνα υλικά και χρϊματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτον χρόνο και κα ζχουν οικολογικι προςζγγιςθ. 

Θ υπόλοιπθ ελεφκερθ οριηόντια επιωάνεια δίπλα ςτο πρόπλαςμα ωζρει οπι για τθν τοποκζτθςθ Θ/Υ 
και χωνευτισ οκόνθσ αωισ 21’’, θ οποία κα λειτουργεί ςυνδυαςτικά με το πρόπλαςμα, επί του οποίου 
προβολζασ κα προβάλλει επιλεγμζνθ χαρτογραωικι, τοπογραωικι ι άλλθ πλθροωορία. 

 

ΡΟΡΛΑΣΜΑ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 

Ρρόπλαςμα 

Μικοσ Χ Ρλάτοσ  

1,17 Χ 0,956 μ. 

1 τεμ. 
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 Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

Ρρόκειται για τθ μετατόπιςθ των υπαρχουςϊν θλεκτρολογικϊν ραγϊν και τθν προμικεια, τθν 
τοποκζτθςθ, τθ μετατόπιςθ των υπαρχουςϊν και τθ ςτόχευςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων (υπάρχοντα και 
νζα) για τα ελεφκερα ςτον χϊρο εκκζματα και για το εποπτικό υλικό και για το εςωτερικό των προκθκϊν, 
κακϊσ και τθν εωαρμογι μεμβρανϊν μείωςθσ τθσ ακτινοβολίασ UV ςε όλα τα ανοίγματα του κτθρίου και 
τθν εωαρμογι μεμβρανϊν μείωςθσ τθσ ωωτεινότθτασ κατά 20% ι 70% ςε επιλεγμζνα ανοίγματα. 

 

Εκκεςιακόσ φωτιςμόσ εκτόσ προκθκϊν 

Συγκεκριμζνα, πρόκειται για τθ μετατόπιςθ ςε επιλεγμζνθ κζςθ των υπαρχουςϊν ροθωόρων ραγϊν 
(Universal) ςτθν οροωι όλων των αικουςϊν τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ και ςτο Αίκριο. Στισ ράγεσ κα 
εωαρμοςτοφν προβολείσ με adaptor Universal, τεχνολογίασ led (υπάρχοντεσ και νζοι) με ενςωματωμζνο 
ροοςτάτθ για τον ζλεγχο τθσ ζνταςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα επίπεδα ωωτεινότθτασ ςε 
όλα τα εκκζματα με βάςθ τθ ωωτοευαιςκθςία τουσ. Γενικά, τα ελεφκερα αντικείμενα δεν παρουςιάηουν 
υψθλι ωωτοευαιςκθςία και τα επίπεδα ωωτεινότθτασ μποροφν να κυμαίνονται μεταξφ 150-250 lux. 

Ρροβλζπεται: 

 Θ επανατοποκζτθςθ (μετατόπιςθ) των υπαρχουςϊν ροθωόρων ραγϊν (180 μ.) ςε 

επιλεγμζνεσ κζςεισ. 

 Θ εγκατάςταςθ 32 προβολζων για τον ωωτιςμό του Αικρίου, 18 από τουσ οποίουσ 

υωίςτανται ιδθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Σαμοκράκθσ. Θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςτα 

προκακοριςμζνα ςθμεία των υπολοίπων 14 αωοροφν τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 Θ εγκατάςταςθ 117 προβολζων ράγασ, από τουσ οποίουσ οι 32 υπάρχουν ιδθ ςτο 

Αρχαιολογικό Μουςείο Σαμοκράκθσ. Θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςτα προκακοριςμζνα 

ςθμεία των υπολοίπων 85 αωοροφν τθν παροφςα διακιρυξθ. Οι προβολείσ ράγασ κάνουν 

χριςθ λαμπτιρων τεχνολογίασ led υψθλισ χρωματικισ απόδοςθσ (CRI≥90) που διακζτει, 

επίςθσ, 3 γωνίεσ δζςμθσ, ενςωματωμζνο dimmer και χριςθ 2 παρελκόμενων αξεςουάρ. Οι 

10 από τουσ παραπάνω προβολείσ ράγασ κάνουν χριςθ οπτικοφ ςυςτιματοσ ωακοφ 

ρφκμιςθσ τθσ δζςμθσ. 

 Θ τοποκζτθςθ 5 γραμμικϊν LED γωνίασ δζςμθσ 60°, ϊςτε να εξυπθρετοφνται οι ειςαγωγικζσ 

ενότθτεσ των Αικουςϊν Α, Β, Γ και Ε, το αναλόγιο ΑΝ3 ςτθν Αίκουςα Δ, κακϊσ και να 

επιτυγχάνεται ο ωωτιςμόσ του εποπτικοφ υλικοφ τθσ ενότθτασ Γ1γ. 

 Θ τοποκζτθςθ 5 χωνευτϊν ωωτιςτικϊν ςωμάτων spot ςτθ κζςθ των εξωτερικϊν εκκεμάτων 

τθσ ενότθτασ Β2α-Β2β. 

 Θ τοποκζτθςθ 2,00 μ. ταινίασ με ωωτιςτικά led ςε εςοχι κρυωοφ ωωτιςμοφ ςτθν ενότθτα Β4. 

Ριο αναλυτικά, όςον αωορά ςτουσ προβολείσ ράγασ -εκτόσ από τουσ 10- είναι όμοιασ μορωολογίασ, 
αλλά διαωορετικϊν χαρακτθριςτικϊν ωσ προσ τισ δζςμεσ, τθν ζνταςθ και τθ κερμοκραςία ανάλογα με το 
επικυμθτό αποτζλεςμα. Επίςθσ, κάνουν χριςθ κυψζλθσ μείωςθσ τθσ κάμβωςθσ, κακϊσ και εξαρτθμάτων 
4 καλφπτρων, ζτςι ϊςτε να μειϊςουν τθν οπτικι επαωι του επιςκζπτθ με τθ ωωτιςτικι πθγι, κακϊσ και 
τισ αντανακλάςεισ, τθν εμωάνιςθ δθλαδι του ειδϊλου τθσ ωωτεινισ πθγισ ςτισ γυάλινεσ επιωάνειεσ. Οι 
προβολείσ ράγασ οροωισ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τον ωωτιςμό ελεφκερων αντικειμζνων, αλλά και 
των επιωανειϊν εποπτικοφ υλικοφ, με ποικιλία ςτθ χριςθ γωνιϊν δζςμθσ ωωτόσ (ςτενι, μεςαία, ωαρδιά). 
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Οι δζκα (10) διαωορετικοί προβολείσ -παραπλιςιου ςχεδιαςμοφ όςον αωορά ςτο κυλινδρικό ςϊμα με 
τουσ υπόλοιπουσ 107 προβολείσ- χρθςιμοποιοφν ενςωματωμζνο ςφςτθμα ωακοφ και περιςτρεωόμενων 
λεπίδων που προςωζρει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ δζςμθσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν 
Αίκουςα Α για τθν ανάδειξθ των τεςςάρων αρχιτεκτονικϊν αποκαταςτάςεων (ενότθτεσ Α2α, Α2β, Α2γ) και 
τθσ γφψινθσ αποκατάςταςθσ του κεντρικοφ ακρωτθρίου του Ἱεροῦ, ςτθν Αίκουςα Γ για τθν ανάδειξθ τθσ 
αποκατεςτθμζνθσ πρόςοψθσ του Ανακιματοσ των Φιλίππου Γϋ και Αλεξάνδρου Δϋ (ενότθτα Γ1γ), κακϊσ 
και ςτθν Αίκουςα Δ για τθν ανάδειξθ του μακρόςτενου πανό τθσ Νίκθσ τθσ Σαμοκράκθσ (εξωτερικό ζκκεμα 
ενότθτασ Δ3). 

Πςον αωορά ςτθν τροωοδοςία των ωωτιςτικϊν ςωμάτων, ςε κάκε αίκουςα υπάρχουν καλωδιϊςεισ 
που οδεφουν χαμθλά ςτο επίπεδο του εδάωουσ και μποροφν να τροωοδοτιςουν τον ωωτιςμό των 
προκθκϊν και των λοιπϊν καταςκευϊν και ψθλά ςτο επίπεδο τθσ οροωισ που μποροφν να 
τροωοδοτιςουν τισ ροθωόρεσ ράγεσ. 

 

Εκκεςιακόσ φωτιςμόσ εντόσ προκθκϊν 

Ρζρα από τον ωωτιςμό μζςω των προβολζων τθσ κρεμαςτισ ράγασ, χρθςιμοποιείται ιδιαίτερα ο 
ωωτιςμόσ εντόσ των προκθκϊν με ποικιλία ςυςτθμάτων ωωτιςμοφ, ανάλογα με τον τφπο τθσ προκικθσ 
και το είδοσ των εκκεμάτων. 

Για τον ωωτιςμό των εκκεμάτων προτείνεται θ χριςθ πολφ μικρϊν ωωτιςτικϊν ςωμάτων εντόσ τθσ 
προκικθσ κατά μικοσ τθσ εμπρόςκιασ όψθσ. Δθμιουργείται, ζτςι, μία ηϊνθ spot LED πάνω από το επίπεδο 
όραςθσ του επιςκζπτθ. Τοποκετείται χωνευτό ςτθν οροωι τθσ προκικθσ. 

Ραράλλθλα με τθ ηϊνθ των spots και μπροςτά από αυτά ςε διαμορωωμζνθ κζςθ ςτθν ακμι που 
ςχθματίηει θ οροωι με τθ γυάλινθ όψθ τθσ προκικθσ- τοποκετείται προωίλ LED με ενςωματωμζνο ωακό 
για τον απομακρυςμζνο και επικλινι ωωτιςμό των αντικειμζνων που τοποκετοφνται ςτθν κατακόρυωθ 
επιωάνεια τθσ προκικθσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ ωωτιςμοφ μειϊνει τισ ςκιζσ που δθμιουργοφν τα 
αντικείμενα από το ωωτιςμό των spots. Ο ενςωματωμζνοσ ωακόσ προςδίδει ςτο προωίλ γωνίεσ δζςμθσ 
60ο /90ο και προςωζρει διάχυτο ωωτιςμό μεγάλθσ διειςδυτικότθτασ. 

Ο γενικόσ ωωτιςμόσ εξυπθρετείται με λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ ςτθν οροωι τθσ προκικθσ, οι οποίοι 
καλφπτονται από αμμοβολθμζνο κάλυμμα και μεταλλικι κυψζλθ. 

Στισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ράωια εντόσ τθσ προκικθσ, γίνεται χριςθ προωίλ LED 
ωαρδιάσ δζςμθσ για τθ μείωςθ τθσ ςκιάσ του ραωιοφ που δθμιουργείται από τουσ παραπάνω τφπουσ 
ωωτιςμοφ οροωισ. Το προωίλ LED τοποκετείται ςε εςοχι ςτθν κάτω πλευρά του ραωιοφ. 

Το εκτικζμενα αντικείμενα δεν παρουςιάηουν υψθλι ωωτοευαιςκθςία και τα επίπεδα ωωτεινότθτασ 
μποροφν να ρυκμιςτοφν μζςω των διατάξεων αυξομείωςθσ τθσ ωωτεινότθτασ μεταξφ 150 και 250lux. 

 

Χριςθ μεμβρανϊν μείωςθσ τθσ ακτινοβολίασ UV και τθσ φωτεινότθτασ 

Θ ειςροι ωυςικοφ ωωτόσ εξυπθρετεί τον γενικό ωωτιςμό του χϊρου και τθ ωυςικι ανάδειξθ των 
περιςςότερων ελεφκερων εκκεμάτων. Ραρόλα αυτά, απαραίτθτθ κρίνεται θ χριςθ μεμβρανϊν μείωςθσ 
τθσ ακτινοβολίασ UV ςε όλα τα ανοίγματα, κακϊσ και θ χριςθ μεμβρανϊν μείωςθσ τθσ ωωτεινότθτασ 
κατά 20% και 70% ςε επιλεγμζνα ανοίγματα. Θ χριςθ μεμβρανϊν, πζρα από μείωςθ τθσ ωωτεινότθτασ 
και τθσ ακτινοβολίασ UV, μπορεί να επιτελζςει και ςτθ μείωςθ τθσ κερμότθτασ ςτουσ χϊρουσ. 

Εν κατακλείδι, ο διαωορετικόσ προςανατολιςμόσ τθσ κάκε αίκουςασ κακορίηει και τα χαρακτθριςτικά 
των επιλεγμζνων μεμβρανϊν με βάςθ τισ δοκιμζσ ωωτομζτρθςθσ. 
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ΑΙΘΜΟΣ 

ΡΑΑΘΥΟΥ 
ΤΥΡΟΣ ΜΕΜΒΑΝΘΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ Α 

Ρ19 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ20 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ21 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ22 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ23 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ24 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ25 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ27 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ28 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Β 

Ρ29 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ30 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ31 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ32 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ33 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ34 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ35 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ 

Ρ37 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ38 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ39 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ40 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 
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Ρ41 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ42 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ43 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ 

Ρ65 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ66 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ67 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ68 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ69 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ70 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ71 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 20% 

Ρ73 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ74 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ75 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ76 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ77 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ78 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ79 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ Ε 

Ρ80 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ81 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ82 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ83 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 
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Ρ84 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ85 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ86 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

Ρ87 ΜΕΙΩΣΘ UV και ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ 70% 

ΣΥΝΟΛΟ:  
 31τ.μ. μεμβρανϊν μείωςθσ UV και ωωτεινότθτασ 70%, 
 14 τ.μ. μεμβρανϊν μείωςθσ UV και ωωτεινότθτασ 20%  και 
 40τ.μ. μεμβρανϊν μείωςθσ UV 

 

 

Σφςτθμα αυτοματιςμοφ ΚΝΧ 

Ρρόκειται για ςφςτθμα χειριςμοφ ειδικοφ ωωτιςμοφ, χωρίσ άμεςο χειριςμό από τουσ πίνακεσ ιςχυρϊν 
ρευμάτων. Ο ζλεγχοσ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων προτείνεται να γίνεται με μπουτόν ΚΝΧ από τον υπεφκυνο 
του Μουςείου και από ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Εωορεία Αρχαιοτιτων δόπθσ. 

Στουσ πίνακεσ κα τοποκετθκοφν τα απαραίτθτα ρελζ ΚΝΧ on/off για τον ζλεγχο του ειδικοφ 
ωωτιςμοφ. Συγκεκριμζνα κα τοποκετθκοφν ςτον κεντρικό πίνακα, όπωσ και ςτουσ υποπίνακεσ των 
αικουςϊν ρελζ on/off 4 επαωϊν 6 Α/220V KNX, τα οποία κα δεχτοφν και κα ελζγχουν τισ γραμμζσ των 
ωωτιςτικϊν των ραγϊν και των ωωτιςτικϊν των προκθκϊν. Επιπλζον, κα τοποκετθκεί ςτον χϊρο που κα 
υποδειχκεί από τθν αρμόδια Εωορεία Αρχαιοτιτων, χειριςτιριο μπουτόν τετραπλό ΚΝΧ, ςτο οποίο κα 
προγραμματιςτοφν ςενάρια για τον ζλεγχο του ωωτιςμοφ του Μουςείου. Τα ςενάρια που προτείνονται 
είναι: 

α) Φωτιςτικά ράγασ - ωωτιςτικά προκθκϊν on/off, 

β) Φωτιςτικά ράγασ on/off, 

γ) Φωτιςτικά προκθκϊν on/off. 

 

Δ.1. ΤΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Ενδεικτικόσ κωδικόσ: Φ. ΣΡ1.10 

Φ. ΣΡ1.10: Φωτιςμόσ 

Φ. ΣΡ1.10: Κωδικόσ είδουσ εξοπλιςμοφ 

Φ. ΣΡ1.10: Αρίκμθςθ είδουσ 

Φ. ΣΡ1.10: Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο είδουσ, π.χ. μοίρεσ δζςμθσ 

 

ΣΡ Σποτ 

 οθωόροσ ράγα 

Ρ Κατευκυνόμενοσ προβολζασ ράγασ 
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Σελίδα 130 

ΓΛ Γραμμικό LED 

ΡΛ Ρροωίλ LED 

ΤΛ Ταινία LED 

Θ/Ψ Θερμό / Ψυχρό 

ΦΛ Φκοριςμοφ λαμπτιρεσ 

 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Φ.ΣΡ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΡΟΤ 

Φ. ΤΙΦΑΣΙΚΘ ΟΘΦΟΟΣ ΑΓΑ ΟΟΦΘΣ 

Φ..Ρ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΓΑΣ 

Φ.ΓΛ ΓΑΜΜΙΚΟ LED 

Φ.ΡΛ1 ΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΥΜΜΕΤΙΚΟ 

Φ.ΡΛ2 ΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED ΑΣΥΜΜΕΤΟ 

Φ.ΡΛ3 ΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΥΜΜΕΤΙΚΟ ΜΕ ΦΑΚΟ 

Φ.ΤΛ ΤΑΙΝΙΑ LED WARM WHITE 

Φ.ΦΛ ΦΘΟΙΣΜΟΥ ΛΑΜΡΤΘΕΣ 

 

 

Δ.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

1 
Φ. 
άγα εςωτερικοφ χϊρου 
Μετατόπιςθ και εγκατάςταςθ υπαρχουςϊν ραγϊν ςτισ 

188 τρ.μ. 
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Σελίδα 131 

επιλεγμζνεσ κζςεισ. 

2 

Φ..Ρ1 
Φ..Ρ1.10 
Φ..Ρ1.28 
Φ..Ρ1.45 
Κατευκυνόμενοσ προβολζασ ράγασ οροωισ 
Μετατόπιςθ και εγκατάςταςθ υπαρχόντων ωωτιςτικϊν ςωμάτων 
ςτισ επιλεγμζνεσ κζςεισ. 

50 τεμ. ΣΥΝΟΛΟ 
32 τεμ. 

(εςωτερικό) 
18 τεμ. 
(Αίκριο) 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Α/Α Ρεριγραφι Ροςότθτα 

3 

Φ..Ρ1 
Φ..Ρ1.10 
Φ..Ρ1.28 
Φ..Ρ1.45 
Κατευκυνόμενοσ προβολζασ ράγασ οροωισ 

89 τεμ. ΣΥΝΟΛΟ 
75 τεμ. 

(εςωτερικό) 
14 τεμ. 
(Αίκριο) 

4 Ρροβολζασ ράγασ οροωισ αξεςουάρ κυψζλθσ 107 τεμ. 

5 Ρροβολζασ ράγασ οροωισ αξεςουάρ καλφπτρων 107 τεμ. 

6 
Φ..Ρ2 
Κατευκυνόμενοσ προβολζασ ράγασ οροωισ 

10 τεμ. 

7 
Φ.ΓΛ 
Γραμμικό LED 30W 

7,4τρ.μ. 

8 DIMMABLE DRIVER 500mA 5 τεμ. 

9 
Φ.ΣΡ1.15 
Κατευκυνόμενου spot με γωνία δζςμθσ 15ο 
Θερμοκραςία χρϊματοσ 2700Κ 

80 τεμ. 

10 
Φ.ΣΡ1.30 
Κατευκυνόμενου spot με γωνία δζςμθσ 30ο 
Θερμοκραςία χρϊματοσ 2700Κ 

43 τεμ. 

11 

Φ.ΣΡ1.60 
Κατευκυνόμενου spot με γωνία δζςμθσ 60ο 
Τοποκζτθςθ ςτθν οροωι 
Θερμοκραςία χρϊματοσ 2700Κ 

12τεμ. 

12 Τροωοδοτικό 500mA 22W 25 τεμ. 

13 Τροωοδοτικό 500mA 50W 4 
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Σελίδα 132 

14 Push button  100 τεμ. 

15 DIMMABLE DRIVER 22W 26 τεμ. 

16 DIMMABLE DRIVER 50W 3 τεμ. 

17 
Φ.ΣΡ2 
Κατευκυνόμενο χωνευτό spot 

5 τεμ. 

18 DIMMABLE DRIVER 24V 1 τεμ. 

19 Φ.Λ.Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 24W T5 6 τεμ. 

20 Φ.Λ.Λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ 39W T5 20 τεμ. 

21 Φ.Λ.Λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ 54W T5 18 τεμ. 

22 Φ.Λ.Λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ 80W T5 2 τεμ. 

23 BALLAST 2X24W DIM 1-10V 3 τεμ. 

24 BALLAST 2X39W DIM 1-10V 11 τεμ. 

25 BALLAST 2X54W DIM 1-10V 9 τεμ. 

26 BALLAST 2X80W DIM 1-10V 1τεμ. 

27 Φ.ΡΛ1Profile για ταινία LED ςυμμετρικό 10 τρ.μ. 

28 Φ.ΡΛ2Profile για ταινία LED αςφμμετρο 24 τρ.μ. 

29 

Φ.ΡΛ3 
Φ.ΡΛ3.60 
Φ.ΡΛ3.90 
Profile LED ςυμμετρικό με ωακό 60ο/90ο 

39 τρ.μ. 

30 Φ.ΤΛ Ταινία LED Μονόχρωμθ 76 τρ.μ. 

31 Μετ/ςτισ 25W/24V 17 τεμ. 

32 Μετ/ςτισ 60W/24V 4 τεμ. 

33 Μετ/ςτισ 120W/24V 4 τεμ. 

34 DALI DIMMER 120W/24V 28 τεμ. 

35 Μ.1 Μεμβράνθ μείωςθσ UV ακτινοβολίασ 40 μ2 
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Σελίδα 133 

36 
Μ.2 Μεμβράνθ μείωςθσ UV ακτινοβολίασ και ωωτεινότθτασ κατά 
20% 

14 μ2 

37 
Μ.3 Μεμβράνθ μείωςθσ UV ακτινοβολίασ και ωωτεινότθτασ κατά 
70% 

31 μ2 

38 
ΚΝΧ 
Σφςτθμα αυτοματιςμοφ 

Κατ’ αποκοπι 

 
 
Συνοψίηοντασ, ο ειδικόσ εκκεςιακόσ φωτιςμόσ ολοκλθρϊνεται με τισ παρακάτω εργαςίεσ: 

1. Μετατόπιςθ και εγκατάςταςθ των υπαρχουςϊν ροθωόρων ραγϊν οροωισ και προβολζων ραγϊν. 

2. Ρρομικεια, τοποκζτθςθ, αλλά και ςτόχευςθ όλων των ωωτιςτικϊν ςωμάτων του εκκεςιακοφ 

χϊρου. 

3. Ρρομικεια, τοποκζτθςθ, αλλά και ςτόχευςθ όλων των ωωτιςτικϊν ςωμάτων των προκθκϊν. 

4. Ρρομικεια του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ ΚΝΧ και ςφνδεςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων με το 

θλεκτρολογικό δίκτυο του Μουςείου και με το ςφςτθμα ελζγχου ΚΝΧ. 

5. Τοποκζτθςθ των μθχανθμάτων φγρανςθσ/αωφγρανςθσ, μαηί με τθν καλωδίωςθ και τθ ςωλινωςθ 

τουσ. 

6. Θ προμικεια και εωαρμογι των επιλεγμζνων προςτατευτικϊν μεμβρανϊν ςτα ανοίγματα του 

κτθρίου. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ  

 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται οι προτεινόμενοι τφποι εκκεςιακϊν ωωτιςτικϊν ςωμάτων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ. Ρεριλαμβάνεται τεχνικι περιγραωι του θλεκτρολογικοφ υλικοφ και οι απαιτοφμενεσ 
προδιαγραωζσ. Ο κφριοσ εξοπλιςμόσ ςυνοδεφεται από εικόνεσ, διαςτάςεισ και ωωτομετρικά 
χαρακτθριςτικά ενδεικτικοφ τφπου, ο οποίοσ κα είναι αποδεκτόσ αυτόσ ι άλλοσ ιςοδφναμοσ. 

 

Φ.ΣΡ1 Κατευκυνόμενο χωνευτό Spot 

Ρεριγραφι 

Φωτιςτικό ςϊμα τφπου μικροφ προβολζα LED 2W. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ περιςτροωισ 
τουλάχιςτον μζχρι τθ γωνία ±20ο κατά τον οριηόντιο άξονα και 360ο  κατά τον κατακόρυωο. 
Χωνευτι τοποκζτθςθ. Διαςτάςεισ κατάλλθλεσ για δυνατότθτα προςαρμογισ ςτο μπροςτινό 
μζροσ τθσ οροωισ των προςκθκϊν (βλ. ςχζδια προκθκϊν). Σφνδεςθ ςε ςειρά. Ι20. 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ Ανοδιωμζνο αλουμίνιο EN AW 6082 

Απόχρωςθ Μαφρο 
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Σελίδα 134 

Γωνία δζςμθσ ±15ο / ±30ο / ±60ο 

Φωτεινότθτα >=170 lumen 

Θερμοκραςία χρϊματοσ LED 2700Κ 

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ CRI >=90 

Ιςχφσ <= 2W (500mA) 

Ριςτοποιθτικό CE 

Ενδεικτικόσ Τφποσ 

 

Συνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ 

Τροωοδοτικό 500mA με ενςωματωμζνο ροοςτάτθ και χριςθ διακόπτθ τφπου push - button. 
Δυνατότθτα τροωοδοςίασ 22W για 8 τεμάχια και 50W για 25 τεμάχια. Τάςθ λειτουργίασ 110-
240V. Συμβατότθτα με το ωωτιςτικό ςϊμα. Κλάςθ μόνωςθσ ΙΙΙ. 

 
 

Φ.ΣΡ2 Κατευκυνόμενο χωνευτό Spot 

Ρεριγραφι 

Φωτιςτικό ςϊμα τφπου μικροφ προβολζα LED 2W. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ περιςτροωισ 
τουλάχιςτον μζχρι τθ γωνία ±25ο. Χωνευτι τοποκζτθςθ. Διαςτάςεισ κατάλλθλεσ για δυνατότθτα 
προςαρμογισ ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ οροωισ των προςκθκϊν (βλ. ςχζδια προκθκϊν). Σφνδεςθ 
ςε ςειρά. Ι65. 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ Ανοδιωμζνο αλουμίνιο EN AW 6082 

Απόχρωςθ  Μαφρο 

Γωνία δζςμθσ  ±15ο / ±25ο / ±60ο 
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Σελίδα 135 

Φωτεινότθτα  >=93 lumen 

Θερμοκραςία χρϊματοσ LED 2700Κ 

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ CRI >=90 

Ιςχφσ  <= 2W (500mA) 

Ριςτοποιθτικό  CE 

Ενδεικτικόσ Τφποσ 

 

Συνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ 

Τροωοδοτικό 500mA με ενςωματωμζνο ροοςτάτθ και χριςθ διακόπτθ τφπου push - button. 
Δυνατότθτα τροωοδοςίασ για 12 τεμάχια. Τάςθ λειτουργίασ 110-240V. Συμβατότθτα με το 
ωωτιςτικό ςϊμα. Κλάςθ μόνωςθσ ΙΙΙ. 

 
 

Φ..Ρ1 Ρροβολζασ ράγασ LED 

Ρεριγραφι 

Ρροβολζασ ράγασ καταςκευαςμζνοσ από αλουμίνιο με ενςωματωμζνο τροωοδοτικό για 
τοποκζτθςθ ςε τριωαςικι ροθωόρο ράγα. Δυνατότθτα περιςτροωισ κατά 350ο ςτον κατακόρυωο 
άξονα και 90ο  κατά τον οριηόντιο και δυνατότθτα κλειδϊματοσ τθσ επικυμθτισ γωνίασ ςτρζψθσ. 
Ο προβολζασ κα διακζτει πθγι ωωτιςμοφ LED θ οποία κα βρίςκεται ςτο εςωτερικό του 
ωωτιςτικοφ ςϊματοσ για μείωςθ τθσ κάμβωςθσ. Ο προβολζασ κα διακζτει ενςωματωμζνο 
ροοςτάτθ για ρφκμιςθ τθσ ωωτεινότθτάσ του. Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ χριςθσ των δφο 
παρελκόμενων εξαρτθμάτων. 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ Χυτό αλουμίνιο 

Απόχρωςθ Μαφρο 
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Σελίδα 136 

Γωνία δζςμθσ ±10ο  και ±28ο  και ±40ο 

Φωτεινότθτα  >=1000 lumen 

Θερμοκραςία χρϊματοσ LED 3000K 

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ CRI >90 

Ιςχφσ  <=25W 

Ριςτοποιθτικό  CE 

Φ..Ρ1.10 Ρροβολζασ με λαμπτιρα γωνίασ ±10ο 

Φ..Ρ1.28 Ρροβολζασ με λαμπτιρα γωνίασ ±28ο 

Φ..Ρ1.45 Ρροβολζασ με λαμπτιρα γωνίασ ±45ο 

Ενδεικτικόσ Τφποσ 

 

Ραρελκόμενα εξαρτιματα 

 

 
 

Φ..Ρ2 Ρροβολζασ ράγασ LED 

Ρεριγραφι 

Ρροβολζασ ράγασ καταςκευαςμζνοσ από αλουμίνιο με ενςωματωμζνο τροωοδοτικό για 
τοποκζτθςθ ςε τριωαςικι ροθωόρο ράγα. Δυνατότθτα περιςτροωισ κατά 350ο  ςτον κατακόρυωο 
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Σελίδα 137 

άξονα και 180ο κατά τον οριηόντιο. Ο προβολζασ κα διακζτει πθγι ωωτιςμοφ LED θ οποία κα 
βρίςκεται ςτο εςωτερικό του ωωτιςτικοφ ςϊματοσ για μείωςθ τθσ κάμβωςθσ. Ο προβολζασ κα 
διακζτει ενςωματωμζνο ροοςτάτθ για ρφκμιςθ τθσ ωωτεινότθτάσ του και ςφςτθμα ωακοφ με 
δυνατότθτα ρφκμιςισ τθσ και περιςτρεωόμενων λεπίδων για ρφκμιςθ γεωμετρικοφ ςχιματοσ . Το 
ςφςτθμα λεπίδων να ζχει τθ δυνατότθτα περιςτροωικισ κίνθςθσ. 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ Αλουμίνιο 

Απόχρωςθ Μαφρο 

Γωνία δζςμθσ Τφπου FRESHNEL 

Φωτεινότθτα >=570 lumen 

Θερμοκραςία χρϊματοσ LED 3000K 

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ CRI >90 

Ιςχφσ  <=6W 

Ριςτοποιθτικό  CE 

Ενδεικτικόσ Τφποσ 

 

 
 
 

Φ.ΓΛ Γραμμικό LED 

Ρεριγραφι 

Ρροωίλ αλουμινίου με διάωανο κάλυμμα και χριςθ λαμπτιρων LED με ωακό γωνίασ δζςμθσ 35ο. 
Το προωίλ κα ςυνοδεφεται από παρελκόμενα εξαρτιματα όπωσ βραχίονεσ ςτιριξθσ μζςω των 
οποίων μπορεί να ςτραωεί ςτθν επικυμθτι γωνία ςτόχευςθσ (γωνία ςτρζψθσ 270ο). Ραράλλθλθ 
ςφνδεςθ μεταξφ των προωίλ. Ι40. 
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Σελίδα 138 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ Αλουμίνιο 

Απόχρωςθ Γκρι 

Γωνία δζςμθσ 35ο 

Φωτεινότθτα >=1700 lumen 

Θερμοκραςία χρϊματοσ LED 3000K 

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ CRI >=85 

Ιςχφσ <=30W 24V 

Ριςτοποιθτικό CE 

Ενδεικτικόσ Τφποσ 

 

Συνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ 

Τροωοδοτικό 24V και χριςθ ροοςτάτθ. Δυνατότθτα τροωοδοςίασ μζχρι 8 ωωτιςτικϊν ςωμάτων 
LED. Τάςθ λειτουργίασ 110-240V. Συμβατότθτα με το ωωτιςτικό ςϊμα. Κλάςθ μόνωςθσ ΙΙΙ. 
Απομακρυςμζνθ τοποκζτθςθ τροωοδοτικοφ και ροοςτάτθ. 

 
 

Φ.ΡΛ1 Profile LED ςυμμετρικό 

Ρεριγραφι 

Ρροωίλ από υψθλισ ποιότθτασ αλουμίνιο διπλισ ανοδίωςθσ με προςτατευτικό διάωανο 
πολυκαρβονικό κάλυμμα. Το προωίλ κα ςυνοδεφεται από παρελκόμενα εξαρτιματα, όπωσ 
τερματικά καπάκια άκρων από πολυπροπυλζνιο και μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ ςτιριξθσ 
επιχρωμιωμζνουσ. 
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Σελίδα 139 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του ςϊματοσ Αλουμίνιο ανοδιωμζνο 

Απόχρωςθ Γκρι 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 12Χ 16mm 

 

Φ.ΡΛ2 Profile LED αςφμμετρο 

Ρεριγραφι 

Ρροωίλ από υψθλισ ποιότθτασ αλουμίνιο διπλισ ανοδίωςθσ με προςτατευτικό διάωανο 
πολυκαρβονικό κάλυμμα. Το προωίλ κα ςυνοδεφεται από παρελκόμενα εξαρτιματα, όπωσ 
τερματικά καπάκια άκρων από πολυπροπυλζνιο και μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ ςτιριξθσ 
επιχρωμιωμζνουσ. 

Ρροδιαγραφζσ 

Υλικό καταςκευισ του προωίλ Αλουμίνιο ανοδιωμζνο 

Απόχρωςθ Γκρι 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 22Χ22mm 

 
 

Φ.ΡΛ3 Profile LED ςυμμετρικό με φακό 

Ρεριγραφι 

Ρροωίλ από υψθλισ ποιότθτασ αλουμίνιο διπλισ ανοδίωςθσ με προςτατευτικό κάλυμμα ωακοφ. 
Το προωίλ κα ςυνοδεφεται από παρελκόμενα εξαρτιματα, όπωσ τερματικά καπάκια άκρων από 
πολυπροπυλζνιο και μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ ςτιριξθσ επιχρωμιωμζνουσ. 
Γωνίεσ δζςμθσ 10ο, 60ο, 90ο 

Ρροδιαγραφζσ 
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Υλικό καταςκευισ του προωίλ Αλουμίνιο ανοδιωμζνο 

Απόχρωςθ Γκρι 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 16Χ12mm 

 
 

Φ.ΤΛ Ταινία LED μονόχρωμθ 

Ρεριγραφι 

Ταινία LED για χριςθ ςε εωαρμογζσ γραμμικοφ ωωτιςμοφ. Εφκαμπτο θλεκτρικό κφκλωμα με 
μονάδεσ από λευκά μονοχρωματικά LED. Τάςθ 24V. Ταινία ςε ρολό. Τοποκζτθςθ μζςα ςε 
ευκφγραμμα προωίλ ανοδιωμζνου αλουμινίου κατά περίπτωςθ. Ενςωματωμζνθ αυτοκόλλθτθ 
ταινία ςτθν πίςω όψθ τφπου Μ3 ι άλλθ ιςοδφναμθ. 

Ρροδιαγραφζσ 

Σϊμα Εφκαμπτο 

Αρικμόσ LED 36/m 

Γωνία δζςμθσ ±120ο 

Φωτεινότθτα >=600lmn/m 

Θερμοκραςία χρϊματοσ LED ±3000K 

Δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ CRI >=80 

Ιςχφσ <=9W 

Χρόνοσ ηωισ >=25.000h 

Ριςτοποιθτικό  CE 

Συνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ 

Μεταςχθματιςτζσ 220/24V, ςτεγανότθτασ >=Ι20. Ιςχφσ μεταςχθματιςτι όπωσ υποδεικνφεται 
ανά προκικθ. 
 
οοςτάτθσ ταινίασ LED 
Αυξομείωςθ τθσ ωωτεινότθτασ μζςω ροοςτάτθ. Συνδυαςμόσ με διακόπτθ τφπου push- button. 
Συμβατότθτα με τθν ταινία. Ενδεικτικοφ τφπουOSRAM OPTOTRONIC DALI LED DIMMER 24V ι 
άλλοσ ιςοδφναμοσ. 

 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 141 

Φωτιςμόσ προκθκϊν 

Θ τοποκζτθςθ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων ςτισ προκικεσ γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
επιτυγχάνεται ο βζλτιςτοσ ωωτιςμόσ των εκκεμάτων και απόδοςθ όλων των πλαςτικϊν και χρωματικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τουσ, χωρίσ ςκιάςεισ, χωρίσ αντανακλάςεισ και χωρίσ ωαινόμενα κάμβωςθσ των 
παρατθρθτϊν από τα ωωτιςτικά ςϊματα. 

Για τον ωωτιςμό των προκθκϊν χρθςιμοποιείται γενικόσ ωωτιςμόσ διάχυςθσ ςε ςυνδυαςμό με 
ςυςτοιχίεσ ωωτεινϊν ςθμείων κατευκυνόμενθσ δζςμθσ. Θα χρθςιμοποιθκοφν λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ ι 
LED, εν πάςει περιπτϊςει ςϊματα που δεν παράγουν ι διοχετεφουν κερμότθτα ςτο εςωτερικό τθσ 
προκικθσ και δεν εκπζμπουν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV-A, UV-B). Ο ωωτιςμόσ κα είναι διάχυτοσ ι/και 
μεικτόσ (διάχυτοσ και εςτιαςμζνοσ) ανάλογα με το περιεχόμενο κάκε προκικθσ (ςχ. Ρ1 ζωσ Ρ23). 

Ο διάχυτοσ ωωτιςμόσ κα επιτευχκεί με λαμπτιρεσ ωκοριςμοφ ςτθν οροωι των προκθκϊν και τθν 
παρεμβολι plexiglass αμμοβολισ με πλζγμα μαφρθσ κυψζλθσ που λειτουργεί ωσ διαχφτθσ ωωτόσ. Το 
plexiglass τθσ οροωισ και θ μαφρθ κυψζλθ κα διαχωρίηει τον χϊρο των εκκεμάτων από τουσ μθχανιςμοφσ 
ωωτιςμοφ, κα εξαςωαλίηει ομοιόμορωο ωωτιςμό ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ, κα κόβει τον υπερωωτιςμό 
ςτθν πλάτθ τθσ προκικθσ και κα ωιλτράρει τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV-A, UV-B). 

Ο διάχυτοσ ωωτιςμόσ βελτιϊνεται κατά περίπτωςθ ςε κάποιεσ προκικεσ με τθν προςκικθ πλακζτασ 
με ταινία LED ςτο άνω μζροσ τθσ προκικθσ ςε όλο το μικοσ τθσ πρόςοψθσ. Σε μία περίπτωςθ 
τοποκετείται ανάλογθ πλακζτα ςτο κάτω μζροσ τθσ προκικθσ (Ρ16). 

Σε περίπτωςθ παρεμβολισ ραωιϊν μεταξφ ωωτεινϊν πθγϊν και εκκεμάτων, γίνεται χριςθ πλακετϊν 
με ταινία LED ςτο κάτω μζροσ των ραωιϊν, ζνκετων ςε ειδικά διαμορωωμζνθ εγκοπι. Κατά τον τρόπο 
αυτό αναιροφνται οι ςκιζσ που δθμιουργοφνται από τθν παρεμβολι των ραωιϊν. 

Οι λαμπτιρεσ που εξαςωαλίηουν τον εςτιαςμζνο ωωτιςμό τοποκετοφνται υπό μορωι ςυςτοιχιϊν που 
τοποκετείται ςτθ μπροςτινι ηϊνθ του πάνω μζρουσ τθσ προκικθσ. Τα ωωτιςτικά αυτά ςϊματα ζχουν 
ανεξάρτθτεσ βάςεισ με δυνατότθτα περιςτροωισ προσ κάκε κατεφκυνςθ. Σθμαντικι προδιαγραωι για τθν 
επιλογι τουσ είναι θ διαμόρωωςθ του πρόςκιου τμιματόσ τουσ, ϊςτε θ ωωτεινι πθγι να μθν είναι ορατι 
από οποιοδιποτε ςθμείο προςζγγιςθσ τθσ προκικθσ. Θ ςυςτοιχία των ωωτιςτικϊν ςθμείων πρζπει να 
αποτελείται από λαμπτιρεσ με δζςμεσ που προδιαγράωονται επακριβϊσ από τθν μελζτθ ωωτιςμοφ που 
εκπονείται ανεξάρτθτα. Ο αρικμόσ των ωωτεινϊν ςθμείων που προβλζπεται για κάκε προκικθ κα είναι 
ανάλογοσ με τον αρικμό των ωωτιηόμενων αντικειμζνων και με τθν επιδιωκόμενθ ςτάκμθ ωωτεινότθτασ 
εντόσ τθσ προκικθσ. 

Για τθ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ ωωτεινότθτασ προβλζπεται θ χριςθ ροοςτατϊν (dimmer) που 
περιγράωονται επακριβϊσ ςτθ Μελζτθ Φωτιςμοφ τθσ Νζασ Μόνιμθσ Ζκκεςθσ του Αρχαιολογικοφ 
Μουςείου αμοκράκθσ  

Οι λαμπτιρεσ ι/και τα ωωτιςτικά ςϊματα πρζπει απαραιτιτωσ: 

 να είναι υψθλισ απόδοςθσ. 

 να ζχουν ςτακερι ζνταςθ ωωτιςμοφ. 

 να διακζτουν ωίλτρα προςταςίασ ακτινοβολίασ UV. 

 να εξαςωαλίηουν κερμοκραςία ωωτόσ 3000-6000οΚ ϊςτε να τθρείται θ 
προδιαγραωι για τθ χρωματικι απόδοςθ με δείκτθ CRΙ τουλάχιςτον 85. 

 να ζχουν τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ροοςτάτθ. 

Τα εξαρτιματα υποςτιριξθσ των ωωτιςτικϊν ςωμάτων πρζπει να ζχουν χαμθλι ςτάκμθ κορφβου. 
Επικυμθτι ςτάκμθ κορφβου < 18 dB. 

Τα ωωτιςτικά ςϊματα κα πλθροφν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60598-1-2. 
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Ε. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 
ΤΕΜ. 

Οκόνθ αωισ 21’’ 

Active Matrix LCD Display 21’’ 4:3, ανάλυςθ 
1600Χ1200@60Hz, ωωτεινότθτα 300cd/m2, λόγοσ αντίκεςθσ 
1000:1, 16 εκατ. χρϊματα, γωνία κζαςθσ 176ο , χρόνοσ 
απόκριςθσ 16ms, κφρεσ DVI-D, VGA.  

6 

Θ/Υ 

Μικρϊν διαςτάςεων κουτί 18Χ18εκ., επεξεργαςτισ Intel Core 
i5, λειτουργικό ςφςτθμα Windows 10, 64bit, μνιμθ 4GB PC3-
12800 DDR3 1600MHz SoDIMM, ςκλθρόσ δίςκοσ 500GB 2.5’’ 
SATA, οπτικόσ δίςκοσ, κφρεσ USB, DVI-D, VGA. 

6 

βιντεοπροβολζασ 

Ρροβολζασ κατακόρυωθσ δζςμθσ, ςφςτθμα προβολισ DLP, 
ανάλυςθ WXGA 1280X800, ωωτεινότθτα 6700 ANSI lumens, 
λόγοσ αντίκεςθσ 2800:1, 1 εκατ. χρϊματα, οριηόντια 
ςυχνότθτα 15Κ91ΚHz, ςυχνότθτα κάκετθσ ςάρωςθσ 48-
120Hz, διεπαωι DVI-D, VGA, LAN, USB, δυνατότθτα 
κατακόρυωθσ προβολισ. 

1 

Καλϊδιο Καλϊδιο VGA μικουσ 1,5 μ. για ανάλυςθ 1680Χ1040 pixels. 5 

Καλϊδιο Καλϊδιο VGA μικουσ 5 μ. για ανάλυςθ 1680Χ1040 pixels. 1 

Καλϊδιο Καλϊδιο VGA μικουσ 8 μ. για ανάλυςθ 1280Χ1024 pixels. 1 

Τθλεόραςθ 32’’ 

Τθλεόραςθ 32’’ με επίτοιχθ βάςθ, ενεργειακι κλάςθ Α+, 
ανάλυςθ 1920Χ1080/200Hz, αναλογία εικόνασ 16:9, 
δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick, κφρεσ 
USB, HDMI. 

6 

Τθλεόραςθ 40’’ 

Τθλεόραςθ 40’’ με επίτοιχθ βάςθ, ενεργειακι κλάςθ Α+, 
ανάλυςθ 1920Χ1080/200Hz, αναλογία εικόνασ 16:9, 
δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick, κφρεσ 
USB, HDMI. 

3 

Τθλεόραςθ 48’’ 

Τθλεόραςθ 48’’ με επίτοιχθ βάςθ, ενεργειακι κλάςθ Α+, 
ανάλυςθ 1920Χ1080/200Hz, αναλογία εικόνασ 16:9, 
δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick, κφρεσ 
USB, HDMI. 

1 

Τθλεόραςθ 79’’ 

Τθλεόραςθ 79’’ με επίτοιχθ βάςθ, ενεργειακι κλάςθ Α+, 
ανάλυςθ 3840Χ2160/1300Hz, αναλογία εικόνασ 16:9, 
δυνατότθτα προβολισ βίντεο MP4 από πθγι USB Stick, κφρεσ 
USB, HDMI. 

1 
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Media Player 
USB stick 32GB, πολφ μικρϊν διαςτάςεων, με δυνατότθτα 
plug & play και αναπαραγωγι βίντεο MP4 απευκείασ από τθν 
τθλεόραςθ χωρίσ τθ μεςολάβθςθ υπολογιςτι. 

8 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β –  Σχζδια εγκεκριμζνων μελετϊν 

 

Επιςιμανςθ:  

Τα ςχζδια ςτο παρόν παράρτθμα είναι ςε ςμίκρυνςθ, επιςυνάπτονται εν είδει καταλόγου και ζχουν 
εγκρικεί – επικαιροποιθκεί βάςει των παρακάτω:  

 

1. Αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/3438/2105/162/92/7-1-2015 Υ.Α. ζγκριςθσ τθσ 
οριςτικισ μουςειολογικισ και μουςειογραωικισ μελζτθ τθσ επανζκκεςθσ του 
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ, Διμου Σαμοκράκθσ, Ρ.Ε. Ζβρου, Ρεριωζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

2. Εγκεκριμζνεσ (α) μουςειογραωικι μελζτθ εωαρμογισ και (β) μελζτθ εωαρμογισ ωωτιςμοφ 
που διαβιβάςτθκαν κεωρθμζνεσ από τθν ΔΜΕΕΜΡΚ με το αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ 
ΔΜΕΕΜΡΚ/221817/20826/2917/13-6-2017. 

3. Αρ. πρωτ. 1064/24.05.2018 (ΑΔΑ: 6Θ1Χ7ΛΒ-ΝΓ4) Απόωαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ 
«Αναβάκμιςθ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ και ζργα προςταςίασ του ευρφτερου 
χϊρου από ωυςικζσ καταςτροωζσ» με Κωδικό ΟΡΣ 5004151 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ» του ΕΣΡΑ 2014-2020. 

 

Πλα τα ςχζδια παρζχονται ςε πλιρεσ μζγεκοσ και ευκρινι ανάλυςθ, ςε μορωι .pdf, ςτα ςυνθμμζνα αρχεία 
τθσ διακιρυξθσ ςτθν πλατωόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 
θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
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Α. ΣΧΕΔΙΑ ΡΟΘΘΚΩΝ 
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ΣΤ.  ΚΑΤΟΨΘ  
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Η.  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΑΣ  

 

  
 



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 229 

Θ.  ΘΕΣΘ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Θ.  ΤΟΜΕΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – Τυποποιθμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ        

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζωωνο: ………… Θμ/νία: ……… 

Fax: …………       

Email: …………       

 

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ        

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ       

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ 

Εωορεία Αρχαιοτιτων ΟΔΟΡΘΣ 

 

Ρράξθ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΑΜΟΘΑΚΘΣ ΚΑΙ ΕΓΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΥΥΤΕΟΥ ΧΩΟΥ ΑΡΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ 

Διακιρυξθ αρικ. 1/2020 

          

Α/Α 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
(€) ΦΡΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΡΑ (€) 

Γραμμισ ΜΕΤΘΣΘΣ ΤΙΜΘ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΡΟΣΟ 

    
ΜΟΝ
ΑΔΑΣ 

1 2 3 4 5 6 7=5X6 8 9=7X8 10=7+9 

1 Α.Α.1 ΡΟΘΘΚΘ  Ρ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

2 Α.Α.2 ΡΟΘΘΚΘ Ρ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

3 Α.Α.3 ΡΟΘΘΚΘ Ρ6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           
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4 Α.Α.4 ΡΟΘΘΚΘ Ρ11 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

5 Α.Α.5 ΡΟΘΘΚΘ Ρ12 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

6 Α.Α.6 ΡΟΘΘΚΘ Ρ13 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

7 Α.Α.7 ΡΟΘΘΚΘ Ρ17 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

8 Α.Α.8 ΡΟΘΘΚΘ Ρ18 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

9 Α.Α.9 ΡΟΘΘΚΕΣ Ρ20, Ρ22 ΤΕΜΑΧΙΑ 2           

10 Α.Α.10 ΡΟΘΘΚΘ Ρ21 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

11 Α.Α.11 ΡΟΘΘΚΘ Ρ23 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

12 Α.Β.1 ΡΟΘΘΚH Ρ15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

13 Α.Γ.1 ΡΟΘΘΚΘ Ρ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

14 Α.Γ.2 ΡΟΘΘΚΘ Ρ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

15 Α.Γ.3 ΡΟΘΘΚΘ Ρ9 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

16 Α.Γ.4 ΡΟΘΘΚΘ Ρ10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

17 Α.Γ.5 ΡΟΘΘΚΘ Ρ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

18 Α.Γ.6 ΡΟΘΘΚΘ Ρ16 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

19 Α.Δ.1 ΡΟΘΘΚΘ Ρ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

20 Α.Ε.1 ΡΟΘΘΚΘ Ρ7 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

21 Α.Ε.2 ΡΟΘΘΚΘ Ρ8 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

22 Α.Ε.3 ΡΟΘΘΚΘ Ρ19 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

23 Β.1.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α: Κ-Α1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

24 Β.1.1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α: Κ-Α2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1           

25 Β.1.1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α: Κ-Α3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

26 Β.1.1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α: Κ-Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      
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27 Β.1.1.5.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α: Κ-Α5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

28 Β.1.1.5.2 Αναλόγιο ειδικισ καταςκευισ ΤΕΜΑΧΙΑ 2      

29 Β.1.1.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α: Κ-Α6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

30 Β.1.2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β: Κ-Β1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

31 Β.1.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β: Κ-Β2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

32 Β.1.2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β: Κ-Β3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

33 Β.1.2.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β: Κ-Β4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

34 Β.1.3.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ: Κ-Γ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

35 Β.1.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ: Κ-Γ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

36 Β.1.3.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ: Κ-Γ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

37 Β.1.3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ: Κ-Γ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

38 Β.1.3.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ: Κ-Γ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

39 Β.1.3.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ: Κ-Γ6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

40 Β.1.4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΙΟΥ: Κ-ΑΙΘ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

41 Β.1.4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΙΟΥ: Κ-ΑΙΘ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

42 Β.1.4.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΙΟΥ: Κ-ΑΙΘ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

43 Β.1.4.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΙΟΥ: Κ-ΑΙΘ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

44 Β.1.4.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΙΟΥ: Κ-ΑΙΘ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

45 Β.1.4.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΙΟΥ: Κ-ΑΙΘ6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

46 Β.1.5.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

47 Β.1.5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

48 Β.1.5.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

49 Β.1.5.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      
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50 Β.1.5.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

51 Β.1.5.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

52 Β.1.5.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ7 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

53 Β.1.5.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ8 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

54 Β.1.5.9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Δ: Κ-Δ9 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

55 Β.1.6.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

56 Β.1.6.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε2 
ΚΑΤ’ 

ΑΡΟΚΟΡΘ -      

57 Β.1.6.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

58 Β.1.6.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

59 Β.1.6.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

60 Β.1.6.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

61 Β.1.6.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Ε: Κ-Ε7 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

62 Β.2.1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ: ΑΝ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 13      

63 Β.2.2 ΑΝΑΛΟΓΙΟ: ΑΝ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 3      

64 Β.2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΟ: ΑΝ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 3      

65 Β.2.4 ΑΝΑΛΟΓΙΟ: ΑΝ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

66 Β.3.1.1 ΒΑΣΘ ΧΑΜΘΛΟΥ ΥΨΟΥΣ: ΒΑ1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

67 Β.3.1.2 ΒΑΣΘ ΧΑΜΘΛΟΥ ΥΨΟΥΣ: ΒΑ16 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

68 Β.3.1.3 ΒΑΣΘ ΧΑΜΘΛΟΥ ΥΨΟΥΣ: ΒΑ18 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

69 Β.3.1.4 ΒΑΣΘ ΧΑΜΘΛΟΥ ΥΨΟΥΣ: ΒΑ19 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

70 Β.3.2.1 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

71 Β.3.2.2 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

72 Β.3.2.3 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      
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73 Β.3.2.4 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ14 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

74 Β.3.2.5 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

75 Β.3.2.6 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ25 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

76 Β.3.2.7 ΑΡΛΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ26 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

77 Β.3.3.1 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

78 Β.3.3.2 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ7 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

79 Β.3.3.3 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ13 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

80 Β.3.3.4 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ17 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

81 Β.3.3.5 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ24 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

82 Β.3.4.1 ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

83 Β.3.4.2 ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ8 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

84 Β.3.4.3 ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ9 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

85 Β.3.4.3 ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

86 Β.3.4.4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ11 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

87 Β.3.4.5 ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: ΒΑ12 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

88 Β.3.5 ΣΥΜΜΕΙΚΤΘ ΒΑΣΘ: ΒΑ15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

89 Β.3.6.1 ΒΑΣΘ ΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΒΑ21 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

90 Β.3.6.2 ΒΑΣΘ ΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΒΑ22 ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

91 Β.3.6.3 ΒΑΣΘ ΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΒΑ23  ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

92 Β.4.1.1 

ΡΑΒΓΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 
ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ 
Α  
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 37      

93 Β.4.1.2 

ΒΡΑΧΙΟΝΔΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 
ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ 
Α  
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 31      



ΑΔΑ: 6ΑΤ04653Π4-1ΒΑ



     Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανατολικι Μακεδονία – Θράκθ 2014-2020      

 

 

Σελίδα 236 

94 Β.4.2.1 

ΑΦΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ 
Β  

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

95 Β.4.2.2 

ΒΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ 
Β  

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3      

96 Β.4.3 
ΒΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ Γ  

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 44      

97 Β.4.4.1 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ 
Δ  

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 26      

98 Β.4.4.2 

ΒΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ 
Δ  

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 73      

99 Β.4.5 
ΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΘΙΞΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: ΤΥΡΟΣ Ε  

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4      

100 Γ ΡΟΡΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

101 Δ.2.1 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.  
άγα εςωτερικοφ χϊρου 

τρ. μ. 188      

102 Δ.2.2 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ..Ρ1 
Φ..Ρ1.10 
Φ..Ρ1.28 
Φ..Ρ1.45 
Κατευκυνόμενοσ 
προβολζασ ράγασ οροωισ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 50      
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103 Δ.2.3 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 
Φ..Ρ1 
Φ..Ρ1.10 
Φ..Ρ1.28 
Φ..Ρ1.45 
Κατευκυνόμενοσ 
προβολζασ ράγασ οροωισ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 89      

104 Δ.2.4 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 
Ρροβολζα ράγασ οροωισ 
αξεςουάρ κυψζλθσ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 107      

105 Δ.2.5 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 
Ρροβολζα ράγασ οροωισ 
αξεςουάρ καλφπτρων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 107      

106 Δ.2.6 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 
Φ..Ρ2 
Κατευκυνόμενοσ 
προβολζασ ράγασ οροωισ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10      

107 Δ.2.7 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΓΛ 
Γραμμικό LED 30W 

τρ. μ. 7,4      

108 Δ.2.8 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

DIMMABLE DRIVER 
500mA 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5      

109 Δ.2.9 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΣΡ1.15 
Κατευκυνόμενου spot με 
γωνία δζςμθσ 15ο 

ΤΕΜΑΧΙΑ 80      

110 Δ.2.10 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΣΡ1.30 
Κατευκυνόμενου spot με 
γωνία δζςμθσ 30ο 

ΤΕΜΑΧΙΑ 43      

111 Δ.2.11 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΣΡ1.60 
Κατευκυνόμενου spot με 
γωνία δζςμθσ 60ο 

ΤΕΜΑΧΙΑ 12      
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112 Δ.2.12 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Τροωοδοτικό 500mA 22W 
ΤΕΜΑΧΙΑ 25      

113 Δ.2.13 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Τροωοδοτικό 500mA 50W 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4      

114 Δ.2.14 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Push button 
ΤΕΜΑΧΙΑ 100      

115 Δ.2.15 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

DIMMABLE DRIVER 22W 
ΤΕΜΑΧΙΑ 26      

116 Δ.2.16 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

DIMMABLE DRIVER 50W 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3      

117 Δ.2.17 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΣΡ2 
Κατευκυνόμενο χωνευτό 
spot 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5      

118 Δ.2.18 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

DIMMABLE DRIVER 24V 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

119 Δ.2.19 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.Λ.Λαμπτιρασ 
Φκοριςμοφ 24W T5 

ΤΕΜΑΧΙΑ 6      

120 Δ.2.20 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.Λ.Λαμπτιρεσ 
Φκοριςμοφ 39W T5 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20      

121 Δ.2.21 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.Λ.Λαμπτιρεσ 
Φκοριςμοφ 54W T5 

ΤΕΜΑΧΙΑ 18      

122 Δ.2.22 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.Λ.Λαμπτιρεσ 
Φκοριςμοφ 80W T5 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2      

123 Δ.2.23 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

BALLAST 2X24W DIM 1-
10V 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3      
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124 Δ.2.24 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

BALLAST 2X39W DIM 1-
10V 

ΤΕΜΑΧΙΑ 11      

125 Δ.2.25 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

BALLAST 2X54W DIM 1-
10V 

ΤΕΜΑΧΙΑ 9      

126 Δ.2.26 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

BALLAST 2X80W DIM 1-
10V 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

127 Δ.2.27 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΡΛ1Profile για ταινία 
LED ςυμμετρικό 

τρ. μ. 10      

128 Δ.2.28 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΡΛ2Profile για ταινία 
LED αςφμμετρο 

τρ. μ. 24      

129 Δ.2.29 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΡΛ3 
Φ.ΡΛ360 
Φ.ΡΛ3.90 
Profile LED ςυμμετρικό με 
ωακό 60ο/90ο 

τρ. μ. 39      

130 Δ.2.30 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Φ.ΤΛ Ταινία LED 
Μονόχρωμθ 

τρ. μ. 76      

131 Δ.2.31 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Μετ/ςτισ 25W/24V 
ΤΕΜΑΧΙΑ 17      

132 Δ.2.32 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Μετ/ςτισ 60W/24V 
ΤΕΜΑΧΙΑ 4      

133 Δ.2.33 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Μετ/ςτισ 120W/24V 
ΤΕΜΑΧΙΑ 4      

134 Δ.2.34 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

DALI DIMMER 120W/24V 
ΤΕΜΑΧΙΑ 28      
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135 Δ.2.35 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Μ.1 Μεμβράνθ μείωςθσ 
UV ακτινοβολίασ 

μ2 40      

136 Δ.2.36 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Μ.2 Μεμβράνθ μείωςθσ 
UV ακτινοβολίασ και 
ωωτεινότθτασ κατά 20% 

μ2 14      

137 Δ.2.37 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

Μ.3 Μεμβράνθ μείωςθσ 
UV ακτινοβολίασ και 
ωωτεινότθτασ κατά 70% 

μ2 31      

138 Δ.2.38 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: 

ΚΝΧ 
Σφςτθμα αυτοματιςμοφ 

Κατ’ 
αποκοπι -      

139 Ε.1 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Οκόνθ αωισ 21’’ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6      

140 Ε.2 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: Θ/Υ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6      

141 Ε.3 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

βιντεοπροβολζασ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

142 Ε.4 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Καλϊδιο VGA μικουσ 1,5 
μ. για ανάλυςθ 
1680Χ1040 pixels 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5      

143 Ε.5 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Καλϊδιο VGA μικουσ 5 μ. 
για ανάλυςθ 1680Χ1040 
pixels 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

144 Ε.6 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Καλϊδιο VGA μικουσ 8 μ. 
για ανάλυςθ 1280Χ1024 
pixels 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1      
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145 Ε.7 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Τθλεόραςθ 32’’ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 6      

146 Ε.8 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Τθλεόραςθ 40’’ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3      

147 Ε.9 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Τθλεόραςθ 48’’ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

148 Ε.10 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Τθλεόραςθ 79’’ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1      

149 Ε.11 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ: 

Media Player 
ΤΕΜΑΧΙΑ 8      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ          

          

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ)   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ (ολογράωωσ)   

 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ:  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – Σχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΕΡΑΝΕΚΘΕΣΘΣ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΑΜΟΘΑΚΘΣ 

Στθν Κομοτθνι ςιμερα, …………, θμζρα, …………μεταξφ:  
ΑΦΕΝΟΣ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Εωορεία Αρχαιοτιτων οδόπθσ 
που εδρεφει ςτθν Κομοτθνι και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν …………,εωεξισ καλοφμενθ 
«Ανακζτουςα Αρχι»,  

ΑΦΕΤΕΟΥ του…………, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ (ι τθσ Ζνωςθσ εταιρειϊν) με τθν επωνυμία 
………… και τον διακριτικό τίτλο…………που εδρεφει ςτθν…………, εωεξισ καλοφμενοσ «Ανάδοχοσ»  

Συμωωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Το αω’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο α ν α κ ζ τ ε ι ςτον αω’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ επανζκκεςθσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) ςτθ με αρ. 1/2020 Διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ αυτισ,  
(β) ςτθν τεχνικι και οικονομικι προςωορά του Αναδόχου, όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν Διακιρυξθ 
(γ) ςτθν κείμενθ νομοκεςία και  
(δ) ςτθν με αρ. …………Απόωαςθ κατακφρωςθσ, 
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιωφλαχτα τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, με τουσ εξισ 
όρουσ και ςυμωωνίεσ: 

ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ επανζκκεςθσ 

Αρχαιολογικοφ Μουςείου Σαμοκράκθσ κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ και ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραωζσ, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.  

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςθκόντωσ και εντζχνωσ 
απαλλαγμζνο ελαττωμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ.  

ΑΘΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν προμικεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεφκυνοσ για τθν 

ολοκλιρωςι του ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπράττει με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 
δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα 
μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι περιγράωεται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, 
των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, ωόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςωάλιςτρα, αςωαλιςτικζσ κρατιςεισ ι 
επιβαρφνςεισ, ζξοδα και αςωάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και 
όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο 
υπογραωισ του Συμωωνθτικοφ.  

3. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Το 
προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα 
οχιματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου  πρζπει να είναι αςωαλιςμζνα. 

4. Ο Ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ 
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και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. 

5. Ο Ανάδοχοσ οωείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα 
όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορωϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που 
αωοροφν τθν παροχι τθσ προμικειασ. 

7. Ο Ανάδοχοσ οωείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε απαίτθςθ για ηθμίεσ που 
προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ τθσ προμικειασ, κακϊσ και ζναντι οποιωνδιποτε 
απαιτιςεων, διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που προζρχονται από αυτζσ ι ςε ςχζςθ με 
αυτζσ.  

8. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ κα 
διεξάγονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρενοχλοφν αδικαιολόγθτα και καταχρθςτικά τθν θρεμία 
του κοινοφ.  

9. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν προμικεια με αςωαλι τρόπο και ςφμωωνα με τουσ 
νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που 
αωοροφν τθν υγεία και αςωάλεια των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ επαγγελματικοφ κινδφνου, και να 
προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςωαλείασ που αυτά 
προβλζπουν. 

10. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και 
ομαδικά εωόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςωαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά: κράνθ, γυαλιά 
προςταςίασ, ηϊνεσ αςωαλείασ, ποδιζσ, γάντια, κλπ.  

11. Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςωάλεια των εργαηομζνων ςτα 
ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςωαλείασ και θ 
τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται 
από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα 
εωαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και εντολζσ των 
διαωόρων αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςωαλείασ κλπ. που απευκφνονται ι 
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 

13. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταςκευι, προμικεια, ωφλαξθ και χριςθ του 
εξοπλιςμοφ που απαιτείται (οχιματα, κιβϊτια κλπ) για τθν προςικουςα παροχι τθσ προμικειασ και 
ευκφνεται για κάκε ηθμία του. Οι εκπρόςωποι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μποροφν να επιςκζπτονται του 
χϊρουσ του Αναδόχου προκειμζνου να εξετάςουν τον εξοπλιςμό. 

14. Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
15. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αωοφ εγκαταςτιςει τα αγακά ςτισ τελικζσ τουσ κζςεισ, να απομακρφνει τα 

άχρθςτα υλικά από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςε άψογθ κατάςταςθ 
λειτουργίασ.  

16. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τεφχοσ οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και να 
πραγματοποιιςει εκπαίδευςθ του κακοριςμζνου από τθν Ανακζτουςα Αρχι προςωπικοφ για τθν 
ςωςτι χριςθ τουσ. 

ΑΘΟ 3: ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
1. Για τθν υπογραωι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’ 

αρ. …………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …… του …… ςυνολικοφ φψουσ …………€ 
που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Ρ.Α., το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με τα οριηόμενα ςτον ν. 4412/2016 και ζχει χρόνο 
ιςχφοσ μζχρι τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία. 

2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται και επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
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αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται 
μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 τθσ παροφςασ, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου. 

3. Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμωωνίασ 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με τον ν. 2513/1997 
(Αϋ139) και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

4. Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 
 α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016, 
 β.  ςε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 3Α: ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
Μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ και προκειμζνου να επιςτραωεί θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 
Εκτζλεςθσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατακζτει εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ και 
Συντιρθςθσ ποςοφ δεκατριϊν χιλιάδων ευρϊ (13.000,00 €), θ οποία κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ. Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι ζχει 
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ και 
διάρκεια ιςχφοσ τα πζντε (5) ζτθ και καλφπτει τθν εγγφθςθ για ςυντιρθςθ, διάκεςθ ανταλλακτικϊν, 
αποκατάςταςθ ηθμιϊν κλπ. 

ΑΘΟ 4: ΤΙΜΘΜΑ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμωωνα με τθν οικονομικι προςωορά του θ οποία 
αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  …………€ (ολογράωωσ: ………… Ευρϊ)  
πλζον Φ.Ρ.Α. …………% [όςο ιςχφει κατά τον χρόνο κάκε πλθρωμισ+ 

2. Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ. 
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου όπωσ αυτζσ 

απορρζουν από τθ Διακιρυξθ, τθν προςωορά του και τισ ςυνκικεσ του ζργου όπου κα 
πραγματοποιιςει τθν προμικεια.  

4. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
…..... % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: €……………………. ΦΡΑ: €…………………..), ςυμπεριλαμβανομζνου 
του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 

5. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ:  
- Εξόωλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ με τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ 

προμικειασ. 
6. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,  
β) τιμολόγιο του Αναδόχου για τθν πϊλθςθ αγακϊν,  
γ) ωορολογικι και αςωαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ 
δ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
Τα προβλεπόμενα από τισ ωορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν 
άρκρο. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςωαλιςτικι ειςωορά και κράτθςθ υπζρ 
Νομικϊν Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Θ 
κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ βάςει του 
Ν.4172/2013. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: α) Κράτθςθ  0,07% υπζρ 
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Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ β) Κράτθςθ 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ και γ) Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, βάςει τθσ παρ.6 του 
άρκρου 36 του Ν.4412/2016, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Ρρομθκειϊν. Οι κρατιςεισ υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. 

Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων ςτον Τφπο βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΘΟ 5: ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν προμικεια, ςτον τόπο που υποδεικνφει θ Ανακζτουςα Αρχι 
εντόσ οκτϊ (8) μθνϊν από τθν υπογραωι τθσ παροφςασ, δθλαδι μζχρι ………… 
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ, γίνεται από τριμελι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, θ οποία 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.   
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν και τθ διενζργεια ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου 
αυτϊν/διαδικαςία παραλαβισ και τθ διενζργεια του ελζγχου των παραδοτζων, μπορεί να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
 
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο: 
α) Μακροςκοπικι εξζταςθ (με ζμφαςθ ςτθ διαφγεια των κρυςτάλλων των προκθκϊν) 
β) Ζλεγχοσ των διαςτάςεων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν των προκθκϊν 
γ) Ζλεγχοσ των ςθμείων ςυναρμογισ των υλικϊν 
δ) Ζλεγχοσ τθσ λειτουργικότθτασ των μθχανιςμϊν κυρϊν 
ε) Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων αφφγρανςθσ 
ςτ) Ζλεγχοσ των διαςτάςεων των καταςκευϊν 
η) Ρρακτικι δοκιμι 
 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό – παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.  
Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο.  
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ 
εξζταςθ κατ' ζωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’  ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.  
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 
 

Θ οριςτικι παραλαβι και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ κα πραγματοποιθκεί εντόσ 
ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςυνόλου τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ 
αποκικθ του ωορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται ωσ άνω και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. Το κόςτοσ αποςτολισ των υλικϊν που αντικακίςτανται βαρφνουν τον 
Ανάδοχο. 
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Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ177 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οωείλει κατά τον χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράωεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί 
να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται 
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ178 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει 
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) Το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ παρακάτω κφρωςθ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται 
πρόςτιμο179 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

                                                           
177 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
178

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
179

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εωόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΘΟ 6:  ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ  
Θ τροποποίθςθ μθ ουςιωδϊν όρων, όπωσ αυτοί αναωζρονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 
κατόπιν αποωάςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γίνεται αποδεκτι από τον Ανάδοχο. 

ΑΘΟ 7:  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν 
επίλυςθ οποιαςδιποτε διαωοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ζχουν τα Δικαςτιρια 
τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Κατά τα λοιπά εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αωοφ αναγνϊςκθκε υπογράωεται νομίμωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.  

Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δφο παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι Υπουργείο Ρολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ/Εωορεία Αρχαιοτιτων οδόπθσ και ζνα λαμβάνει ο Ανάδοχοσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΘ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ 

 

Ο/Θ Διευκυντισ/ρια 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
*ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο του Αναδόχου ι 
επωνυμία του νομικοφ προςϊπου/ζνωςθσ και του 
νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν και τίκεται υπογραφι+ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
Ρροσ: ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΟΔΟΡΘΣ 
Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΘ 4, ΚΟΜΟΤΘΝΘ Τ.Κ. 691 32 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ180. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………181 υπζρ του  
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..182 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 
Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ .....................................................183 
τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ ωορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............184 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....................θμζρεσ 185 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 186.  

ι 

                                                           
180 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ 
προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράωεται ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο  72 ν. 4412/2016). 
181 ο.π. υπος. 3. 
182

 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
183 Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016. 
184

 Εωόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αωορά ςε προςωορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςωορά.  
185  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
186ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, όπωσ αυτόσ 

ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  (άρκρο 72 ν. 4412/2016). 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 
μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαωζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ187.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα, ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε188. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

                                                           
187   Άρκρο 72 ν. 4412/2016. 
188 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ' αρικ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραωι τθσ ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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Υπόδειγμα εγγσηηικής επιζηολής καλής εκηέλεζης 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΟΔΟΡΘΣ 
Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΘ 4, ΚΟΜΟΤΘΝΘ Τ.Κ. 691 32 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 
ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαωζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα). 
 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι  
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
 

                                                           
3
 Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
5Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
6 Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
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Υπόδειγμα εγγσηηικής επιζηολής καλής λειηοσργίας 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΟΔΟΡΘΣ 
Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΘ 4, ΚΟΜΟΤΘΝΘ Τ.Κ. 691 32 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ ωυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των ωυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι λειτουργία του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ. ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, 
ςφμωωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνίαα) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαωζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ ωορζα). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 
                                                           
3
Ολογράωωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

  
4
 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
 
5Εωόςον αωορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράωεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.   

6 Συνοπτικι περιγραωι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμωωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016.   

7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – Τυποποιθμζνο ζντυπο για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

 

Η Ανακζτουςα Αρχι δθμιουργεί το ΕΕΕ (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία) μζςα από 
τθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η– ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 23 (Απόφαςθ 3/24-1-2018) τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 

Επιςυνάπτεται θ Α.Ρ. 949/13-2-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) με κζμα: «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνςθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ)   
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