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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Γενικά Στοιχεία 
1.1. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σύμφωνα με την 27η/16-06-2020 απόφαση 

Δ.Σ  ΑΔΑ: 99ΜΟΗ-Β2Κ προκηρύσσει τον παρόντα Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή 

αναδόχου του έργου : «Επισκευή - Ανακαίνιση σε χώρους του κτηρίου επί της Πλ. Συντάγματος, 

ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.», προϋπολογισμού μελέτης 26.122,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει.

1.2. Για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα, 

νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες, ενώσεις ή συμπράξεις νομικών ή φυσικών προσώπων, με πτυχίο 

ΜΕΕΠ Οικοδομικών που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.  

1.3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να καταθέσει  

στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (οδός Λυκούργου 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10551, ισόγειο) μία και 

μοναδική προσφορά σε Σφραγισμένο Φάκελο που θα απευθύνεται ΠΡΟΣ : Μετοχικό Ταμείο 

Πολιτικών Υπαλλήλων, Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551 – Αθήνα αναγράφοντας τα στοιχεία του 

ενδιαφερόμενου  ΑΠΟ : (Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email) και τίτλο: 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ο πιο πάνω φάκελος θα περιλαμβάνει απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) τα πιο κάτω 

δικαιολογητικά συμμετοχής:

Ημ.Πρωτ: 02/09/2020

Αρ. Πρωτ: 35368
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1.3.1. Tο παρόν έντυπο «ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» με σφραγίδα και μονογραφή του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, σε κάθε 

σελίδα του παρόντος εντύπου και συμπληρωμένο ιδιοχείρως με την Οικονομική του 

Προσφορά (σφραγίδα, υπογραφή συμμετέχοντα και ποσό προσφοράς στο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς του παραρτήματος Γ).

1.3.2 Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα της 

παραγράφου 4 του άρθρου 79, νόμος 4412/2016 με την οποία επιβεβαιώνει ο ενδιαφερόμενος ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής παραγράφου, (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-2016). 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός τελευταίων 30 ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία να 

αναγράφονται ρητά τα στοιχεία του Διαγωνισμού. Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου 

περιλαμβάνονται στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της ΕΑΔΔΗΣΥ, αρ. πρωτ.: 5797/25-11-2016, 

Απόφαση 161/2016.

1.3.3 Βεβαίωση ή πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα με το οποίο να πιστοποιείται η ιδιότητά 

του ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό (Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανικός, ΕΔΕ ή 

κατασκευαστική εταιρεία κ.λ.π.).

1.3.4 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει με εκπρόσωπο του.

1.3.5 Τις τρείς πιο κάτω υπεύθυνες  δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν προς το 

Μ.Τ.Π.Υ. σε πρωτότυπα έντυπα, του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και θα είναι θεωρημένες για 

το γνήσιο της υπογραφής, από αρμόδια δημόσια αρχή, με ποινή απόρριψης για οποιαδήποτε 

παρέκκλιση και αφορούν την παρούσα προκήρυξη δηλώνοντας :

Α. Την αποδοχή των όρων που έχουν τεθεί στην παρούσα προκήρυξη, την γνώση των 

συνθηκών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και την ανάληψη της κάλυψης με ίδια έξοδα 

της ανάθεσης ελέγχου των υλικών κατά την φάση έναρξης των εργασιών εάν αυτό 

απαιτηθεί.

Β. Την διάθεση άρτιου συνεργείου, αποτελούμενου από ειδικευμένο και πεπειραμένο 

τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα περιγράφεται χωριστά και συνοπτικά, για την εκτέλεση όλων των 

απαραίτητων εργασιών της παρούσας προκήρυξης.

Γ. Ότι θα αποκατασταθεί κάθε ατέλεια ή βλάβη που θα προκύψει είτε εξ’ αιτίας πλημμελούς 

εκτέλεσης των εργασιών, είτε εξ’ αιτίας αστοχίας των  υλικών που θα τοποθετηθούν και τα οποία 
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έχουν επιλεγεί και προσφερθεί για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών της παρούσας 

προκήρυξης,  για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη παράδοση και παραλαβή της εργασίας 

1.4. Η διαδικασία  ανάθεσης του έργου είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός και το κριτήριο 

ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

(Αρθ.125-Ν4412/2016), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και 

προδιαγραφές την παρούσας προκήρυξης και περιγράφονται ενδεικτικά πιο κάτω. 

1.5 Πληροφορίες ή και διευκρινήσεις, για το πιο πάνω έργο και συνεννόηση για επίσκεψη 

στο έργο θα δίνονται από τη Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ (κος. Παναγιώτης Γκιόκας τηλ. 

2131500117, και  κα. Βενετία Στασινοπούλου  2131500114) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το 

τεύχος της παρούσας προκήρυξης είναι διαθέσιμο και μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ. 

https://www.mtpy.gr

1.6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους (βλέπε 1.3.) στο 

πρωτόκολλο του Μ.Τ.ΠΥ. (Ισόγειο του κτηρίου επί της οδού Λυκούργου 12 -10551 Αθήνα) με 

καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17η Σεπτεμβρίου 

2020 και ώρα 14.00, από τους ενδιαφερόμενους από 8.00 π.μ. έως και 14.00 μ.μ και όλες τις 

εργάσιμες ημέρες ταχυδρομικά ή με courier από 8.00 π.μ. έως και 14.00 μ.μ.

Οι  πιο πάνω προσφορές  απαιτείται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ., μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών επί αποδείξει (αρ. πρωτοκόλλου 

Μ.Τ.Π.Υ. και ώρα) με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Προσφορά η οποία υποβάλλεται εκπρόθεσμα (ημερομηνία ή και ώρα) στο πρωτόκολλο του 

Μ.Τ.Π.Υ. λόγω οποιασδήποτε αιτίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα καλείται ο ενδιαφερόμενος 

να την παραλάβει από το Μ.Τ.Π.Υ. 

1.7. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα συνοδεύονται 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα  (Αρθ.92, παρ.4 Ν 4412/2016).

1.8. Σε περίπτωση προσφυγών – ενστάσεων, αυτές θα απευθύνονται προς την επιτροπή 

διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122,00 

ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%» και την διεύθυνση που κατατίθενται οι προσφορές.
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ -  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

2.1 Ο Συμμετέχων - Ανάδοχος  αποδέχεται ότι :
2.1.1. Έχει επισκεφθεί τους χώρους του κτηρίου που θα εκτελεστούν εργασίες, 

προκειμένου να λάβει γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. 

Οι μονάδες – ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή είναι ενδεικτικές. Οφείλει να 

προβεί σε αναλυτική προμέτρηση για την διαμόρφωση της προσφοράς του.

2.1.2. Θα πρέπει να ενημερώνει, για λόγους ασφαλείας την Τεχνική Υπηρεσία του 

Μ.Τ.Π.Υ. σχετικά με τα ωράρια, ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων 

(προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών κ.λ.π.) που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, 

ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου στο κτήριο.

2.1.3. Θα πρέπει να αντικαθιστά οποιονδήποτε τεχνικό που θεωρείται από το Μ.Τ.Π.Υ. 

ακατάλληλος.

2.1.4. Θα πρέπει να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που 

απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από 

την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους 

όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

2.1.5. Θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων  

της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 

καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν σήμερα, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και 

Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), 

όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

2.1.6. Θα πρέπει να ασφαλίσει όλους όσους απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και 

ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο 

ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε 

ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος του Μ.Τ.Π.Υ. η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής 

εισφοράς για το ανωτέρω έργο, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο Μ.Τ.Π.Υ. το 
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αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των 

εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

2.1.7. Θα πρέπει να εκτελεί Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) 

κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

2.1.8. Είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα 

ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι 

μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους 

ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα 

χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. 

2.1.9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.1.8., αν υποχρεωθεί το Μ.Τ.Π.Υ. να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο Μ.Τ.Π.Υ. το αντίστοιχο 

ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Μ.Τ.Π.Υ δε φέρει καμία αστική ή άλλη 

ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

2.1.10. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 

έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών 

κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα 

και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν 

καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που 

ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

2.1.11. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

του έργου, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού, που η ποιότητα ή τα τεχνικά  

χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση των εν λόγω 

εργασιών.

2.1.12. Δεν θα παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

σύμβαση του, από άλλους ανάδοχους - προμηθευτές που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή 

οι μισθωτές του κτηρίου ή και από τον ίδιο τον κύριο του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση 

τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (π,χ ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των 

εκτελουμένων απ' αυτόν εργασιών.
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2.1.13. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη 

του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα 

προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις 

αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

2.1.14. Τα άχρηστα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές 

σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε 

ημέρα με ευθύνη του αναδόχου.

2.1.15. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση 

στην λειτουργία των Υπηρεσιών του κτηρίου. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά 

οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες του κτηρίου.

2.1.16. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα 

γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους 

χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει 

την  απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

2.1.17. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης 

καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο 

συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του 

κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

2.1.18. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι  εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας και την υπογραφή της 

σύμβασης έργου.

2.1.19. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με 

βάρδιες ή και Σαββατοκύριακα και αργίες και  χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Μ.Τ.Π.Υ.

2.2 Η προσφερόμενη δαπάνη  (κατ' αποκοπή τιμή) εργασιών περιλαμβάνει:
2.2.1 Το κόστος της καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταφοράς όλων των υλικών από και προς το 

έργο καθώς και των συναφών με αυτό (π.χ. αποξηλώσεις, συγκεντρώσεις - αποκομιδές υλικών 

κ.λ.π) από τον χώρο προσωρινής εναπόθεσης των υλικών που θα καθορισθεί από την υπηρεσία για 

κάθε επιμέρους εργασία καθαιρέσεως έως τον κάδο συλλογής ή  το αυτοκίνητο, φόρτωσης και  

μεταφοράς σε χώρο που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και την εναπόθεσή τους.

2.2.2 Την αξία όλων των επί του έργου προς χρήση υλικών ενσωματωμένων η μη, κύριων 

και βοηθητικών που απαιτούνται οπωσδήποτε για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, αλλά και τους όρους των στοιχείων του έργου. Επίσης η αξία 
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των υλικών και μικροϋλικών που δεν καθορίζονται ρητά στην τεχνική έκθεση αλλά είναι απαραίτητα 

για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

2.2.3 Την δαπάνη λόγω φθοράς και απομειώσεως των υλικών γενικά, καθώς και την 

δαπάνη μεταφοράς των υλικών μέχρι τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν. 

2.2.4 Τις δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών ασφαλιστικών εισφορών 

και επιβαρύνσεων, που αφορούν την εκτέλεση των κύριων και βοηθητικών εργασιών για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

2.2.5 Τις δαπάνες λειτουργίας και τα ασφάλιστρα των εργαλείων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση κάθε εργασίας, δηλαδή μισθώματα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από 

οποιαδήποτε αιτία, επιβάρυνση λόγω επισκευών και συντηρήσεως των εργαλείων.

2.2.6 Κάθε άλλη δαπάνη που δεν περιέχεται η κατονομάζεται στις τιμές εργασιών της 

παρούσας τεχνικής έκθεσης αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.

2.2.7  Κάθε σχετική δαπάνη αποκαταστάσεως ζημιών (μερεμετιών).

2.2.8 Τα έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς, κρατήσεις, εισφορές και λοιπές 

οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων πλην του Φ.Π.Α.

2.2.9    Τα έξοδα για εγγυήσεις, τόκους και κινήσεις κεφαλαίων.

2.2.10 Τα έξοδα για το κάθε είδος προσωπικό του Αναδόχου, δηλαδή, μισθοί, 

αποζημιώσεις, ασφάλιστρα και έξοδα κίνησης, ενοικίων, φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης κ.λ.π.

2.2.11  Τα έξοδα αποθήκευσης, φύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών και τα 

έξοδα προσκόμισης, φθοράς ,φύλαξης και αποκόμισης των εργαλείων.

2.2.12 Τα έξοδα για τις κάθε είδους δοκιμασίες, δειγματοληψίες και ελέγχους και για την 

παρουσίαση των  αποτελεσμάτων αυτών.

2.2.13 Τα έξοδα κατασκευής και απομάκρυνσης όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων του 

εργοταξίου καθώς και τα έξοδα καθαρισμού του εργοταξίου.

2.2.14 Τα έξοδα για την έκδοση οποιαδήποτε άδειας ή ανανέωσης άδειας απαιτείται 

(οικοδομικής, κατάληψης πεζοδρομίου κ.λ.π.) καθώς και τα έξοδα σήμανσης για την αποφυγή 

ατυχημάτων.

2.2.15 Τα έξοδα για την λήψη μέτρων προστασίας (ασφάλειας, υγιεινής κ.λ.π.) των 

εργαζομένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου καθώς 

και έξοδα για την απομάκρυνση των προσωρινών εγκαταστάσεων και κατασκευών που έγιναν.

2.2.16  Τα έξοδα ασφάλισης η αποζημίωσης για ατυχήματα η ζημιές του αναδόχου , του 

προσωπικού ή τρίτων.
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2.2.17   Κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου - προμηθευτή καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και 

δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση.

2.2.18 Τα έξοδα πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα των  ορόφων που 

μεταφέρονται  κατά την διάρκεια εκτέλεσης  των εργασιών του έργου.

Γενικά  οι τιμές των  εργασιών της παρούσας απλοποιημένης προκήρυξης 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

αυτών, καλύπτουν όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του Αναδόχου και αποτελούν πλήρη 

αποζημίωση του για την κατασκευή του έργου.

Ουδεμία ιδιαίτερη αμοιβή ή προσαύξηση της συμβατικής αμοιβής προβλέπεται για 

ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ καθώς το κόστος πάσης φύσεως εργασίας, υλικού, υπηρεσίας, 

υποχρέωσης προς τρίτους, ασφαλιστικών εισφορών και εργολαβικού οφέλους, 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του ανάδοχου -προμηθευτή.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
3.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, κατά τα 
προβλεπόμενα στο αρ.72 του νόμου 4412/2016.

3.1.2 Από τον ανάδοχο παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του πιο πάνω έργου που θα 

κατασκευάσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από τη παράδοση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη του Μ.Τ.Π.Υ. ή άλλη 

απαίτηση αποζημίωσης να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί εντός του ως άνω 

χρονικού διαστήματος στο έργο που κατασκεύασε.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διάρκεια εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών ορίζεται σε Εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση τους.

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, θα δίδεται μόνον μετά από 

έγκριση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., εφόσον προηγηθεί κατάθεση στο πρωτόκολλο του Ταμείου 

(ισόγειο κτηρίου Λυκούργου 12, 10551 Αθήνα) προς την Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ., 

έγγραφο αίτημα παράτασης εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, προ της εκπνοής της προθεσμίας 

εκτέλεσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

      Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσμη εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών αποκατάστασης, το Μ.Τ.Π.Υ. 

δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσμα μεν, αλλά με την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ’ 

αναλογία του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Δημόσιες 

mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr




ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
email : mtpytd@mtpy.gr,   Ιστοσελίδα : https://mtpy.gr

Σελίδα 11 από 74

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), εφ’ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Μετά  την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει έγγραφο στο 

πρωτόκολλο του Ταμείου (ισόγειο κτηρίου Λυκούργου 12, 10551 Αθήνα) προς την Τεχνική 

Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ., περί ολοκλήρωσής τους, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δελτία 

αποστολής των ποσοτήτων των  χρησιμοποιούμενων υλικών στο έργο.

Η Επιτροπή παραλαβής των πιο πάνω εργασιών, θα συντάξει πρακτικό παραλαβής (ποιοτική 

και ποσοτική) τους, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου 

του αναδόχου.

 Η ημερομηνία παραλαβής των εργασιών πιο πάνω έργου αποτελεί και την έναρξη 

εγγύησής του.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  ως εξής:

Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών του έργου του θέματος  από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. και την έκδοση του σχετικού παραστατικού, θα καταβληθεί το σύνολο  

της προσφερόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφαιρουμένων των πιο κάτω 

κρατήσεων: 

α) 8 % επί της αξίας του τιμολογίου προ ΦΠΑ για φόρο παροχής υπηρεσιών 

β) 0,06 % πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011, υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, Συμβάσεων,

γ) 0,06 % πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.350 του  

Ν.4412/2016, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π)  καθώς όποια άλλη 

ήθελε επιβληθεί ή προκύψει μέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας.
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι πιο κάτω τεχνικές απαιτήσεις – προδιαγραφές που περιγράφονται, αφορούν σε εργασίες 

επισκευής, ανακαίνισης και εξοικονόμησης ενέργειας των χώρων του κτηρίου επί της οδού Νίκης 5 

στην Πλατεία Συντάγματος, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ. Οποιαδήποτε αναφορά σε εταιρείες και υλικά, 

δεν αποτελούν δέσμευση αλλά βοήθημα προς κάθε συμμετέχοντα στον συνοπτικό διαγωνισμό, για 

την καλύτερη πληροφόρηση περί των ελάχιστων χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των  υλικών 

που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι εργασίες μετά των υλικών τους, που περιγράφονται πιο 

κάτω, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες τις Οικοδομικές Εργασίες και τις Ηλεκτρολογικές 

εργασίες, οι οποίες θα εκτελούνται πάντα μετά την αποδοχή του τρόπου υλοποίησής τους (μέθοδος, 

υλικά και χρόνος εκτέλεσης) από την επίβλεψη του έργου είναι: 

7.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΚΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ -  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟΥ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 5, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΊΠΟΥ 4.40m Χ0.25m Χ 2 cm ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ. 

       (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στην έξοδο της εσωτερικής στοάς του κτηρίου προς την οδό Νίκης, υπάρχει μία ανισοσταθμία 

(σκαλοπάτι), το οποίο έχει επικάλυψη από τσιμεντόπλακες, τμήμα των οποίων έχει ρηγματωθεί και 

αποκολληθεί. Η εργασία επισκευής αφορά στην απομάκρυνση της υπάρχουσας επικάλυψης, τον 

καθαρισμό του υποστρώματος της και της επανατοποθέτησης νέας επικάλυψης από 

τσιμεντόπλακες όμοιων η παρεμφερών διαστάσεων μήκους και ίδιου πλάτους και πάχους με τις 

υπάρχουσες. Πριν την τοποθέτηση τους με συγκολλητικό κονίαμα, οι τσιμεντόπλακες θα πρέπει να 

καθαριστούν και να διαβραχούν μέχρι κορεσμού με νερό. Η βάση έδρασης -τοποθέτησής τους θα 

καθαριστεί επιμελώς με συρμάτινη σκληρή βούρτσα και εάν απαιτηθεί σφυρί και καλέμι για την 

απομάκρυνση των παλαιών υλικών συγκόλλησης. Το συγκολλητικό κονίαμα θα είναι κόλα 

πλακιδίων με βάση το τσιμέντο τύπου ISOMAT AK-STONE γκρί χρώματος. 

Μετά το πέρας της εφαρμογής της πιο πάνω νέας επικάλυψης και επιμελή καθαρισμό της 

επιφάνειας της επικάλυψης και της κάθετης σε αυτή (πάτημα και ρίχτι σκαλοπατιού), αυτές θα 

βαφούν συνολικά με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης οδών (ακρυλικό χρώμα διαλύτου)  με προσθήκη 

ειδικής άμμου για δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας, τύπου VECHRO.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 100,00 €
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7.1.2 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 30 X30 X 0.8 cm, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 40 m2.

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στην περίμετρο του κτηρίου και ειδικότερα εντός της εσωτερικής στοάς που συνδέει την οδό Νίκης 

με την Πλ. Συντάγματος αλλά και εντός του περιστυλίου της εξωτερικής παρόδιας στοάς του 

κτηρίου του κτηρίου προς την πλευρά της Πλ. Συντάγματος (μπροστά από τα καταστήματα των 

ΕΛΤΑ, ΜΕΡΑΚΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΕ) υπάρχει επικάλυψη από γρανιτοπλακάκια (με τάπες) διαστάσεων 

περίπου 30 X30 X 0.8 cm. Πλήθος από αυτά έχουν ρηγματωθεί, καθώς επίσης και κενά τμήματα 

μετά από αποκόλλησή τους και απόρριψή τους. Η επισκευή συνολικής επιφάνειας επικάλυψης από 

γρανιτοπλακάκια των περίπου 40 m2 δεν είναι ενιαία αλλά αποτελείται από διάσπαρτα επί μέρους 

τμήματα. Τα  γρανιτοπλακάκια που θα τοποθετηθούν θα είναι ιδίων διαστάσεων με τα υπάρχοντα 

και ιδίας μορφής (με τάπες). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην αγορά γρανιτοπλακάκια ιδίας 

μορφής (με τάπες) θα τοποθετηθούν ίδιας απόχρωσης αντιολισθητικά. Σε κάθε περίπτωση θα 

προσκομιστούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Μ.Τ.Π.Υ. προτεινόμενα δείγματα από 

γρανιτοπλακάκια, για την τελική επιλογή τους. Τα νέα γρανιτοπλακάκια θα είναι μη γυαλισμένα, 

πρώτης ποιότητας χωρίς ορατά ελαττώματα, όπως χαρακιές, στίγματα ή χτυπημένες γωνίες, ίσο 

μήκος πλευρών, λείας επιφάνειας και ίδιο χρώμα σε όλη την επιφάνειά, αντοχής PEI V και 

αντιολισθητικότητας R1 – 11.

Πριν την τοποθέτηση τους με συγκολλητικό κονίαμα, τα γρανιτοπλακάκια θα πρέπει να 

καθαριστούν και να διαβραχούν με νερό. Η βάση έδρασης -τοποθέτησής τους θα καθαριστεί 

επιμελώς με συρμάτινη σκληρή βούρτσα και εάν απαιτηθεί σφυρί και καλέμι για την απομάκρυνση 

των παλαιών υλικών συγκόλλησης. Το συγκολλητικό κονίαμα θα είναι κόλα πλακιδίων με βάση το 

τσιμέντο τύπου ISOMAT AK-STONE γκρί χρώματος. Επιτρέπεται η χρήση του πιο πάνω 

συγκολλητικού κονιάματος για την πλήρωση των αρμών των πλακιδίων. Τέλος θα γίνει 

καθαρισμός των νέων επιφανειών με απομάκρυνση των πιθανών περισσευμάτων συγκολλητικού 

κονιάματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 600,00 €
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
email : mtpytd@mtpy.gr,   Ιστοσελίδα : https://mtpy.gr
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7.1.3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 m ΕΣΧΑΡΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0.30Χ0.39 m ΑΠΌ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ.
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Εκτός και εν επαφή με το περιστύλιο της εξωτερικής παρόδιας στοάς του κτηρίου προς την πλευρά 

της Πλ. Συντάγματος (μπροστά από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, ΜΕΡΑΚΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΕ) υπάρχει 

εξωτερικό κανάλι συλλογής ομβρίων υδάτων που δέχεται τα όμβρια ύδατα της Πλατείας. Το πιο 

πάνω κανάλι στο άνω τμήμα του, στο επίπεδο με την Πλατεία έχει μεταλλικές εσχάρες 

αποτελούμενες από τεμάχια διαστάσεων περίπου 0.30 Χ 0.39 m, πολλές εκ των οποίων σε 

συνολικό μήκος περίπου 30 m, έχουν υποστεί κάμψη ή και στρέβλωση. Οι πιο πάνω εσχάρες στο 

μεγαλύτερο μήκος τους έχουν συγκολληθεί στην μεταλλική βάση έδρασής τους στο άνω τμήμα του 

εξωτερικού καναλιού συλλογής ομβρίων υδάτων. Αρχικά για τα τμήματα των εσχαρών που πρέπει 

να αντικατασταθούν και εφόσον αυτά είναι συγκολλητά στην βάση έδρασής τους θα πρέπει με 

χρήση ηλεκτρικού τροχού να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν νέες εσχάρες ιδίων διαστάσεων σε 

πλάτος με δυνατότητα μεγαλύτερης διάστασης σε μήκος όχι όμως μεγαλύτερης του 1,00 m και 

τοποθέτησή τους με απλή έδραση στην βάση έδρασής τους επί του εξωτερικού καναλιού συλλογής 

ομβρίων υδάτων. Οι νέες μεταλλικές εσχάρες θα είναι ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες εν 

θερμώ σύμφωνα με το ISO 1461,  κατασκευασμένες από διαμήκεις λάμες, ορθογωνικής διατομής, 

λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος περίπου 30 mm, πάχος 3 mm και με εγκάρσιες 

ελικοειδείς ράβδους από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025 και θα 

αντέχουν συγκεντρωμένο φορτίο  στο μέσον τους 5 Kn. Επισημαίνεται ότι όπου υπάρχει βλάβη 

στην βάση έδρασης των πιο πάνω εσχαρών αυτή θα επιδιορθώνεται είτε με καθαρισμό της, είτε με 

αντικατάσταση του βλαμμένου  τμήματός της με όμοιο της το οποίο θα ηλεκτροσυγκολλάται  με τα 

υπάρχοντα τμήματα της με πάχος ραφής 3 mm. Επιπλέον όπου απαιτείται σε όλο το μήκος της 

εσχάρας επί της πρόσοψης του κτηρίου θα γίνει αποκατάσταση της συναρμογής των αρμών της 

εσχάρας και της επικάλυψης με γρανιτοπλακάκια (βλέπε 7.1.1.2)  με ρητινούχο, ινοπλισμένο 

επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών τύπου ISOMAT REPAIR 5-70 της εταιρείας 

ISOMAT. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνει αντικατάσταση εσχαρών σε περίπου 30 m 

του εξωτερικού καναλιού συλλογής ομβρίων υδάτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 660,00 €
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
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7.1.4 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 m. ΕΣΧΑΡΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0.30Χ0.25 m ΑΠΌ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Εντός και παράλληλα με το περιστύλιο και το εξωτερικό κανάλι συλλογής ομβρίων υδάτων του 

κτηρίου (βλέπε 7.1.1.3) της εξωτερικής παρόδιας στοάς του κτηρίου προς την πλευρά της Πλ. 

Συντάγματος (μπροστά από την εσωτερική στοά και τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, ΜΕΡΑΚΛΙΔΗΣ, 

ΝΙΚΕ) υπάρχει εσωτερικό κανάλι συλλογής ομβρίων υδάτων που δέχεται τα όμβρια ύδατα του 

περιστυλίου. Το πιο πάνω κανάλι στο άνω τμήμα του στο επίπεδο με την Πλατεία έχει μεταλλικές 

εσχάρες αποτελούμενες από τεμάχια διαστάσεων περίπου 0.30 Χ 0.25 m, πολλές εκ των οποίων σε 

συνολικό μήκος περίπου 10 m, έχουν υποστεί κάμψη ή και στρέβλωση. Στα τμήματα των εσχαρών 

που πρέπει να αντικατασταθούν  θα τοποθετηθούν νέες εσχάρες ιδίων διαστάσεων σε πλάτος με 

δυνατότητα μεγαλύτερης διάστασης σε μήκος όχι όμως μεγαλύτερης του 1,00 m και τοποθέτησή 

τους με απλή έδραση στην βάση έδρασής τους επί του εσωτερικού καναλιού συλλογής ομβρίων 

υδάτων. Οι νέες μεταλλικές εσχάρες θα είναι ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες εν θερμώ 

σύμφωνα με το ISO 1461,  κατασκευασμένες από διαμήκεις λάμες, ορθογωνικής διατομής, λάμες 

στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος περίπου 30 mm, πάχος 3 mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς 

ράβδους από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025 και θα αντέχουν 

συγκεντρωμένο φορτίο  στο μέσον τους 5 Kn. Επισημαίνεται ότι όπου υπάρχει βλάβη στην βάση 

έδρασης των πιο πάνω εσχαρών αυτή θα επιδιορθώνεται είτε με καθαρισμό της, είτε με 

αντικατάσταση του βλαμμένου  τμήματός της με όμοιο της το οποίο θα ηλεκτροσυγκολλάται  με τα 

υπάρχοντα τμήματα της με πάχος ραφής 3 mm. Επιπλέον όπου απαιτείται σε όλο το μήκος της 

εσχάρας επί της πρόσοψης του κτηρίου θα γίνει αποκατάσταση της συναρμογής των αρμών της 

εσχάρας και της επικάλυψης με γρανιτοπλακάκια (βλέπε 7.1.1.2)  με ρητινούχο, ινοπλισμένο 

επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών τύπου ISOMAT REPAIR 5-70 της εταιρείας 

ISOMAT. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνει αντικατάσταση εσχαρών σε περίπου 10 m 

του εσωτερικού αγωγού ομβρίων υδάτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 250,00 €
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
email : mtpytd@mtpy.gr,   Ιστοσελίδα : https://mtpy.gr
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7.1.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 90Μ
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Απαιτείται ο καθαρισμός από άχρηστα υλικά των δύο καναλιών ομβρίων υδάτων των παραγράφων 

7.1.1.3 και 7.1.1.4 με συμβατικά μέσα, δια χειρός προς αποφυγή τραυματισμού των καναλιών από 

πιεστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, αφού προηγηθεί η αφαίρεση των εσχαρών τους και η 

επανατοποθέτησή τους μετά τον καθαρισμό τους. Το συνολικό μήκος των προς καθαρισμό 

καναλιών είναι περίπου 90,00 m.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 350,00 €

7.1.6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 1.30Χ0.70Μ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ, ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ 

           (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στην γωνία του κτηρίου και ειδικότερα στην συμβολή επί της οδού Ερμού και Πλατείας 

Συντάγματος υπάρχει μεταλλική εσχάρα διαστάσεων περίπου 1.30 X 0.70 m η οποία θα 

αποξηλωθεί μαζί με την βάση της και θα αντικατασταθεί με νέα αντικλεπτική (με μετεσέδες), ιδίων 

διαστάσεων ηλεκτροπρεσσαριστή, γαλβανισμένη εν θερμώ σύμφωνα με το ISO 1461,  

κατασκευασμένη  από διαμήκεις λάμες, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, 

με ύψος περίπου 30 mm, πάχος 3 mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους από δομικό χάλυβα 

S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025, τελάρο  βάσης από γωνιές διαστάσεων 27x26x1,25 

mm και αυτιά τα οποία θα  πακτωθούν στην βάση έδρασής της από σκυρόδεμα  με βλήτρα και θα 

αντέχει συγκεντρωμένο φορτίο  στο μέσον της 5 Kn. Η βάση έδρασης του πιο πάνω συστήματος 

της εσχάρας θα γίνει με ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών 

τύπου ISOMAT REPAIR 5-70 της εταιρείας ISOMAT έτσι ώστε η τελική επιφάνεια της εσχάρας 

θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον πεζόδρομο της οδού Ερμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 200,00 €
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.
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7.1.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΟΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στην πλευρά του κτηρίου επί της Πλατείας Συντάγματος τα εξωτερικά υποστυλώματα της 

εξωτερικής παρόδιας στοάς φέρουν επένδυση από γρανίτη με μηχανική στήριξη. Στο κάτω τμήμα 

τεσσάρων από αυτά τα υποστυλώματα και σε συνολική επιφάνεια περίπου 4,0 m2 πρέπει να 

τοποθετηθεί – αντικατασταθεί η επικάλυψη με γρανίτη στις θέσεις που έχει καταστραφεί ή υποστεί 

βλάβη. Οι ακριβείς διαστάσεις, η μορφή, η εμφάνιση και το πλήθος των νέων πλακών επικάλυψης 

από γρανίτη θα ληφθούν από το ανάδοχο του έργου. Η τοποθέτηση των νέων πλακών επικάλυψης 

από γρανίτη (όμοιων με τους υφιστάμενους) θα έχει  μηχανική στήριξη με ανοξείδωτα στηρίγματα 

(4 ανά πλάκα και όμοια με τα υφιστάμενα), υαλόπλεγμα τύπου mipeco τοποθετημένη στην πλευρά 

της πλάκας προς το υποστύλωμα, κολλημένο με αδιάβροχη κόλλα πλακιδίων τύπου DUROSTICK 

No 37 και πλήρωση του κενού ανάμεσα στις νέες πλάκες επικάλυψης από γρανίτη και το 

υποστύλωμα  με δομικά στοιχεία τύπου Alfa Block. Η υπόδειξη ως προς την θέση και το πλήθος 

των πλακών επικάλυψης από γρανίτη που θα τοποθετηθούν – αντικατασταθούν και που δεν 

υπερβαίνει τα 4,0 m2, θα γίνει από την επίβλεψη του έργου.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 400,00 €

7.1.8 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ.

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στην όψη του κτηρίου επί της Πλατείας Συντάγματος και ειδικότερα στην ψευδοροφή της 

εξωτερικής παρόδιας στοάς μπροστά από το κατάστημα των ΕΛΤΑ, απαιτείται επισκευή τμήματος 

της, επιφάνειας περίπου 5,00 m2 η οποία έχει καταστραφεί. Η επισκευή της πιο πάνω ψευδοροφής 

θα γίνει με ανθυγρή γυψοσανίδα τύπου KNAUF πάχους 20 mm, με ορθογώνια κατά μήκος άκρα 

επί του υφιστάμενου σκελετού ανάρτησης (με βίδωμα, γάζα και στοκάρισμα) της ψευδοροφής 

καθώς και η προσαρμογή σε αυτή ενός υφιστάμενου φωτιστικού. Το νέο τμήμα ψευδοροφής θα 

ασταρωθεί με αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι τύπου VIVEDUR της εταιρίας VIVECHROM και 

χρωματισμός με δύο χέρια ακρυλικού χρώματος ίδιας απόχρωσης με αυτό της υπόλοιπης 

ψευδοροφής τύπου  VIVECHROM.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 350,00 €
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                7.1.9 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ KAI ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ.              
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στην είσοδο του κτηρίου επί της οδού Νίκης 5, στο Σύνταγμα και ειδικότερα επί της υάλινης 

πρόσοψης  (σταθερά τμήματα επί της οδού Νίκης και της εσωτερικής στοάς καθώς και της θύρας 

εισόδου) έχει τοποθετηθεί σκούρα μεμβράνη εσωτερικά των υαλοστασίων. Η πιο πάνω υφιστάμενη 

μεμβράνη θα πρέπει να αποξηλωθεί και να τοποθετηθεί στην θέση της νέα μεμβράνη τύπου 3M 

που να επιτρέπει την όραση από μέσα προς τα έξω, χωρίς να καθρεπτίζει εσωτερικά αποτρέποντας 

στο μέγιστο το αντίθετο αποτέλεσμα. Επιπλέον στην εσωτερική δίφυλλη υάλινη θύρα της εισόδου-

εξόδου  του κτηρίου από - προς την εσωτερική στοά του, θα τοποθετηθούν στο ένα φύλο, 5 τεμάχια 

μεμβράνης αμμοβολής, όμοια με τα υφιστάμενα που έχουν τοποθετηθεί στο άλλο φύλο της υάλινης 

θύρας. Επισημαίνεται ότι για την πιο πάνω εργασία, θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα του 

υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και το τελικό θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου.

Η συνολική επιφάνεια κάλυψης με μεμβράνες υαλοπινάκων είναι περίπου 10,00 m2.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 200,00 €

           7.1.10 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΒΑΦΗ ΤΗΣ

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στο Α΄ Υπόγειο του κτηρίου και ειδικότερα δίπλα στην έξοδο προς το Α΄ Υπόγειο του 

καταστήματος των ΕΛΤΑ, υπάρχει μεταλλική θύρα διαστάσεων περίπου 0,90 Χ 2,10 m. Στην πιο 

πάνω θύρα θα πρέπει να αλλάξει η φορά ανοίγματός της, με την χρήση των ιδίων ή νέων 

μεντεσέδων, οι οποίοι θα ηλεκτροκολληθούν επάνω στην υπάρχουσα κάσα της θύρας η οποία θα 

τροποποιηθεί  με αλλαγή πατούρας για την αλλαγή της φοράς ανοίγματός της και την ασφάλισή 

της. Θα γίνει  προετοιμασία της με απόξεση των οξειδομένων τμημάτων της, αστάρωμα όλης της 

θύρας και της κάσας της και δύο χέρια λαδομπογιά γκρί  μάτ χρώματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 150,00 €
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7.1.11 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΣΟΒΑ ΟΡΟΦΗΣ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ 9ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ  ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στον 9ο όροφο του κτηρίου και ειδικότερα στην οροφή του πλατύσκαλου του κλιμακοστασίου 

υπάρχει κενό περίπου 1,00 m2 ψευδοροφής . Η υφιστάμενη ψευδοροφή είναι από σοβά επί 

μεταλλικού σκελετού ανάρτησης. Η επισκευή της πιο πάνω ψευδοροφής εφόσον διαμορφωθεί 

ορθογωνικού σχήματος κενό,  θα γίνει με ανθυγρή γυψοσανίδα τύπου KNAUF πάχους 12  mm, με 

ορθογώνια κατά μήκος άκρα επί του υφιστάμενου σκελετού ανάρτησης και του συμπληρώματος 

αυτού όπου απαιτείται (με βίδωμα, γάζα και στοκάρισμα) της ψευδοροφής. Το νέο τμήμα 

ψευδοροφής καθώς και η οροφή του πλατύσκαλου, θα ασταρωθεί με αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι 

τύπου VIVEDUR της εταιρίας VIVECHROM και χρωματισμός με δύο χέρια ακρυλικού χρώματος 

ίδιας απόχρωσης με αυτό της υπόλοιπης ψευδοροφής τύπου  VIVECHROM.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 50,00 €

 7.1.12 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 917Α ΚΑΙ 916 
ΤΟΥ 9ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 57 m2, πάχους 12 mm και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στα πιο πάνω γραφεία θα εκτελεστεί ως κάτωθι :

α) Απομάκρυνση των επίπλων του χώρου των γραφείων  στον διάδρομο του 9ου ορόφου ή όπου 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου.

β) Αποξήλωση του υπάρχοντος Laminate δαπέδου μετά των σοβατεπιών του και καθαρισμός του 

χώρου από σαθρά υλικά. 

γ) Τοποθέτηση υπόβαθρου  μεμβράνης ΡΕ πάχους  0,5 mm.

δ) Η τοποθέτηση του laminate δαπέδου εκτός και εάν απαιτείται διαφορετικά, θα γίνει χωρίς 

κόλλημα η κάρφωμα στο υπάρχον  δάπεδο αλλά με κούμπωμα μέσω της πατούρας που φέρουν 

οι επί μέρους σανίδες του. Οι σανίδες θα τοποθετηθούν έτσι ώστε οι στενοί μετωπικοί αρμοί να 

εναλλάσσονται πάντα κατά τουλάχιστον 30 εκ. και οι σανίδες να έχουν πάντα μήκος  > 30 cm
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ε) Η τοποθέτηση του laminate δαπέδου θα γίνει με πρόβλεψη αρμών διαστολής 10 mm στα σημεία 

περιμετρικά των τοίχων, γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες, πόρτες  και σε 

ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα. 

στ) Τα νέα σοβατεπιά (θα κολληθούν με κόλα τύπου MAPEI Ultrabond  Eco 575 και θα βιδωθούν 

με γαλβανιζέ βίδες  μήκους 20 mm επάνω στα υπάρχοντα χωρίσματα της περιμέτρου του νέου 

δαπέδου. 

ζ) Θα γίνει κόψιμο (εάν απαιτείται) στο κάτω τμήμα των θυρών των γραφείων στα οποία θα 

τοποθετηθεί laminate δάπεδο, λόγω πιθανής αύξησης του ύψους του νέου δαπέδου.

η) Θα τοποθετηθεί κολλητά, ανοξείδωτο φιλέτο πάχους 2 mm, 2cm προς το laminate δάπεδο κάθε 

χώρου όπου απαιτείται (αλλαγή χώρων γραφείου) και 2 cm προς την έξοδο από το γραφείο υπό 

κλίση για ομαλή γεφύρωση της πιθανής ανισοσταθμίας που δημιουργείται.

Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των laminate δαπέδων που θα εφαρμοστούν θα  πρέπει να 

είναι  σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Αντοχή Θερμική αγωγιμότητα 
(W / (m × K)

Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητος. Θερμική 
αντίσταση ((m² × K) / W)

12 0,14 0,09
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 1.425,00 €

Δοκιμή Χαρακτηριστικά Μέθοδος
Εκπομπές φορμαλδεΰδης <0,05 ppm EN 717-1
Αντίσταση επιφάνειας σε 
λεκέδες

Bαθμός 5, δεν φέρει ορατές αλλαγές στην 
επιφάνεια

EN 438-
2, 15

Ανθεκτικότητα στο φως ≥ Επίπεδο 6 Κλίμακα Blue Wool≥ Επίπεδο 4 
Κλίμακα Grey

EN ISO 
105-
B02EN 
20 105-
A02

Αντίσταση σε κάφτρα τσιγάρου Bαθμός 4, δεν φέρει ορατές αλλαγές στην 
επιφάνεια

EN 438-
2, 18

Αντίσταση στη φωτιά Αναφλέγεται με δυσκολία, τουλάχιστον Cfl-s1 EN 
13501-1

Διαφορά ύψους μεταξύ των 
συνδεδεμένων στοιχείων Μέσος όρος: ≤ 0,10 mm,max: ≤ 0,15 mm EN 

13329
Ευθύτητα ακμών (κάμψη) ≤ 0,3 mm / m
Ανοίγματα μεταξύ 
συνδεδεμένων στοιχείων Μέσος όρος: ≤ 0,15 mmmax: ≤ 0,20 mm EN 

13329

Στατική εσοχή <0,01 mm – χωρίς ορατές αλλαγές. Δοκιμή με 
ευθύ κυλινδρικό χάλυβα διαμέτρου 11,3 mm EN 433
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7.1.13  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ 
W.C. ΤΟΥ 9ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Σε WC του 9ου ορόφου του κτηρίου υπάρχει  κάθετη επιφάνεια περίπου 8,00 m2, αποτελούμενη 

από γυψοσανίδα επί της οποίας έχουν κολληθεί πλακίδια μπάνιου και η οποία είναι σε επαφή στο 

αρχικό χώρισμα του WC. Η πιο πάνω κατασκευή έχει αποκολληθεί και έχει υποστεί στρέβλωση ως 

προς την κατακόρυφο. Απαιτείται η καθαίρεση της και η επανατοποθέτηση νέας αποτελούμενης 

από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12 mm επί μεταλλικού σκελετού. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι 

50Χ40Χ0,60 mm και θα γίνει από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή 

διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κ.λ.π.), στερεωμένες με 

γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, 

βύσματα ενδεικτικού τύπου «HILTI», σύνδεσμοι και μικροϋλικά.

Η γυψοσανίδα αφού ασταρωθεί με αστάρι τύπου UNI-PRIMER της εταιρείας ISOMAT, θα 

τοποθετηθεί επικάλυψη από πλακίδια μπάνιου όμοια με τα υφιστάμενα, κολλητά με κόλα 

πλακιδίων τύπου Isomat AK- ELASTIC, σε όλη την επιφάνειά της. Εφόσον ωριμάσει η κόλλα θα 

γίνει αρμολόγηση των πλακιδίων με ρητινούχο αρμόστοκο τύπου MULTIFILL 0-5, ενισχυμένο με 

βελτιωτική ρητίνη DS-99 της εταιρείας ISOMAT.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 200,00 €

7.1.14 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 701,721 ΚΑΙ 
722 ΤΟΥ 7ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 81 m2, πάχους 12 mm και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στα πιο πάνω γραφεία θα εκτελεστεί όπως 

περιγράφεται στην περιγραφή 7.1.12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 2.025,00 €

7.1.15 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 622 
ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΏΡΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ, ΔΑΠΈΔΟΥ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΧΏΡΟΥ)

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
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Στο γραφείο 622 του 6ου ορόφου του κτηρίου υπάρχει και σε κάτοψη χώρου περίπου 3,50 m2 

υπάρχει έπιπλο κουζίνας μετά ερμαρίου. Τα ανωτέρω θα αποξηλωθούν, θα ταπωθούν οι 

υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και θα βαφούν (βλέπε εργασία 7.1.22) οι τοίχοι.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 150,00 €

7.1.16 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 609 ΤΟΥ 6ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 27 m2, πάχους 12 mm και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στο πιο πάνω γραφείο θα εκτελεστεί όπως 

περιγράφεται στην περιγραφή 7.1.12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 675,00 €

7.1.17 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 610 ΤΟΥ 6ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 24 m2, πάχους 12 mm και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στο πιο πάνω γραφείο θα εκτελεστεί όπως 

περιγράφεται στην περιγραφή 7.1.12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 600,00 €

7.1.18 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 611 ΤΟΥ 6ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr




ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
email : mtpytd@mtpy.gr,   Ιστοσελίδα : https://mtpy.gr

Σελίδα 23 από 74

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 27 m2, πάχους 12 mm  και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στο πιο πάνω γραφείο θα εκτελεστεί όπως 

περιγράφεται στην περιγραφή 7.1.12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 675,00 €

7.1.19 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 612 ΤΟΥ 6ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 27 m2, πάχους 12 mm και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στο πιο πάνω γραφείο θα εκτελεστεί όπως 

περιγράφεται στην περιγραφή 7.1.12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 675,00 €

7.1.20 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 
LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ.                                                      

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Η τοποθέτηση laminate δαπέδου περίπου 64 m2, πάχους 12 mm και απόχρωσης που θα 

υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου, στο πιο πάνω γραφείο θα εκτελεστεί όπως 

περιγράφεται στην περιγραφή 7.1.12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 1.600,00 €

7.1.21   ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 619 ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ME ΒΥΝΙΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ               

              (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Θα τοποθετηθεί σε ευθεία γραμμή μήκους περίπου 3,50 m. επάνω σε υπάρχον Laminate δάπεδο 
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κολητά, ταινία PVC πάχους 2 χιλ. και πλάτους περίπου 10 εκ.. To χρώμα και η θέση θα υποδειχθεί 

από την επίβλεψη του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 80,00 €

7.1.22   ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 601Α ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ  
ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,00 m2

               (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Θα τοποθετηθεί σε περίπου 1,0 m2, δαπέδου του γραφείου 601 Α του 6ου ορόφου του κτηρίου 

τεμάχιο από κοντραπλακέ θαλάσσης πάχους 12 mm, βαμμένο με βερνίκι που θα προσεγγίζει την 

χρωματική απόχρωση του υπάρχοντος δαπέδου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 20,00 €

7.1.23 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 601, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 63,00 m2.

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του γραφείου 601, και περιλαμβάνει την 

προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την εφαρμογή πλαστικού οικολογικού 

χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου ως κάτωθι :

α) Σε περίπτωση απαίτησης καθαίρεσης σαθρών τμημάτων τοιχοποιϊας (όπου απαιτείται) μετά 

του σοβά της, θα γίνει συμπλήρωση των κενών που καθαιρέθηκαν, με έτοιμο σοβά τύπου 

UNICRET της εταιρείας ISOMAT.

β) Σε περίπτωση αποφλοιώσεων χρώματος γίνεται απόξεση αυτών μέχρις πλήρους 

απομάκρυνσής τους.

γ) Λείανση με γυαλόχαρτο Νο 100 ή λειαντικό σφουγγάρι, μετά την ωρίμανση του πιο πάνω 

σοβά και των τμημάτων αποφλοίωσης χρωμάτων.

δ) Στοκάρισμα και σπατουλάρισμα όπου απαιτείται με στόκο σπατουλαρίσματος τύπου 

STUCCOCRET της εταιρείας ISOMAT. Σε περίπτωση ύπαρξης ρωγμών αυτές ανοίγονται σε 

πλάτος μέχρι 3 mm καθαρίζονται και γεμίζονται με ακρυλική ελαστοπλαστική μαστίχη τύπου 

ISOMASTIC-A της εταιρείας ISOMAT.

γ) Απόξεση με γυαλόχαρτο Νο 100 μετά την ωρίμανση του πιο πάνω στόκου 

σπατουλαρίσματος και της μαστίχης.

δ) Μετά την ωρίμανση των ύλικών των πιο πάνω επεμβάσεων γίνεται αστάρωμα όλης της προς 
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χρωματισμό επιφάνειας της τοιχοποιϊας (επισκευασμένης και μη) με ακρυλικό αστάρι νερού 

τύπου PRIMER CLASSIC της εταιρείας ISOMAT.

ε) Μετά το στέγνωμα του πιο πάνω ασταριού θα εφαρμοστούν δύο χέρια πλαστικού χρώματος 

απόχρωσης που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου τύπου NEOPAL ULTRA RESIST της 

εταιρείας VIVECHROM. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 756,00 €

7.1.24 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 607Α, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 57,00 m2.

                (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του γραφείου 607Α, και περιλαμβάνει την 

προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την εφαρμογή πλαστικού οικολογικού 

χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου ως περιγράφεται στην 

παράγραφο 7.1.23.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 684,00 €

7.1.25 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 607Β, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 57,00 m2.

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του γραφείου 607Β, και περιλαμβάνει την 

προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την εφαρμογή πλαστικού οικολογικού 

χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου ως περιγράφεται στην 

παράγραφο 7.1.23.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 684,00 €

7.1.26 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 75,00 m2.

              (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του Ανατολικού Διαδρόμου του 6ου ορόφου του 

κτηρίου και περιλαμβάνει την προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την 
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εφαρμογή πλαστικού οικολογικού χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του 

έργου ως περιγράφεται στην παράγραφο 7.1.23.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 900,00 €

7.1.27 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 611, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 56,00 m2.

              (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του γραφείου 611 του 6ου ορόφου του κτηρίου και 

περιλαμβάνει την προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την εφαρμογή πλαστικού 

οικολογικού χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου ως περιγράφεται 

στην παράγραφο 7.1.23.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 672,00 €

7.1.28 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 615, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 43,00 m2.

              (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του γραφείου 615 του 6ου ορόφου του κτηρίου και 

περιλαμβάνει την προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την εφαρμογή πλαστικού 

οικολογικού χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου ως περιγράφεται 

στην παράγραφο 7.1.23.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 516,00 €

7.1.29  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΣΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 150,00 m2.

              (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
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Ο χρωματισμός αφορά σε όλες τις τοιχοποιϊες του Δυτικού Διαδρόμου του 6ου ορόφου του κτηρίου 

και περιλαμβάνει την προετοιμασία-επισκευή τους όπου απαιτείται καθώς και την εφαρμογή 

πλαστικού οικολογικού χρώματος, απόχρωσης που θα επιλεγεί από την επίβλεψη του έργου ως 

περιγράφεται στην παράγραφο 7.1.23.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 1.800,00 €

  7.1.30  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 619Α
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Τοποθέτηση ενός τεμαχίου γυψοσανίδας ψευδοροφής, όμοιο τα υφιστάμενα τεμάχια διαστάσεων 

περίπου  30Χ30 cm.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 5,00 €

  7.1.31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟ, ΕΡΜΑΡΙΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ 
ΑΠΌ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ.

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Στον 6ο όροφο του κτηρίου θα κατασκευαστεί νέος κλειστός χώρος κουζίνας σύμφωνα με την 

κάτοψη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, αποτελούμενος από χωρίσματα ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες) 

μετά υαλοπινάκων  και πρεσσαριστής θύρας. Εντός αυτού θα τοποθετηθεί νέος πάγκος κουζίνας 

μετά επίτοιχων κρεμαστών ερμαρίων, υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με 

τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Χωρίσματα ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες)

Τα χωρίσματα που θα τοποθετηθούν για την δημιουργία του χώρου της κουζίνας, θα είναι 

σύμφωνα με τα πιο κάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

To εσωτερικό χώρισμα είναι κάτοψης Γ με διαστάσεις σκελών 3,20 m  και 1,40 m αντίστοιχα, 

περίπου 3,00 m ύψος και πάχος 10 cm με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα πυκνότητας (ρ) 50 

kgr/m3 και πάχους 50 mm, ενδεικτικού τύπου «GEOLAN B-050» της FIBRAN,  και δύο 

γυψοσανίδες στάνταρντ (GKB) ενδεικτικής μάρκας Knauf, πάχους 12,50 mm μέσα - έξω με ενιαία 

επιφάνεια.

Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι 50Χ40Χ0,60 mm ανά περίπου 60 cm και θα αποτελείται από 

στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας 

(στρωτήρες, ορθοστάτες, κ.λ.π.), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα 

και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα ενδεικτικού τύπου «HILTI», 

σύνδεσμοι και μικροϋλικά.
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Στην θέση που εμφανίζεται στην κάτοψη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, θα τοποθετηθεί πρεσαριστή 

θύρα διαστάσεων 0,90 m πλάτος ανοίγματος και 2,10 m ύψος με  κλειδαριά γραφείου τύπου 

meroni.

Στο άνοιγμα δεξιά της θύρας εισόδου, θα τοποθετηθούν δύο διαφανή υαλοπετάσματα, πάχους 6 

mm, ύψους 1,00 m από το άνω μέρος της θύρας και προς το δάπεδο.

Οι γυψοσανίδες και η θύρα αφού ασταρωθούν με αστάρι τύπου UNI-PRIMER της εταιρείας 

ISOMAT, θα βαφούν δύο χέρια πλαστικού χρώματος απόχρωσης που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη του έργου τύπου NEOPAL ULTRA RESIST της εταιρείας VIVECHROM. 

Στα δύο διαφανή υαλοπετάσματα θα τοποθετηθούν  2 περσίδες αλουμινίου με περσίδα πλάτους 

2,50 cm στην εσωτερική πλευρά του υαλοπετάσματος.

Κρεμαστά ερμάρια – Έπιπλο κουζίνας

Τα κρεμαστά ερμάρια  και το έπιπλο κουζίνας θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα πιο κάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά:

Κρεμαστά Ερμάρια

Θα τοποθετηθούν δύο ερμάρια διαστάσεων  0,60 m μήκος X 0,60 m ύψος Χ 0,40 m βάθος έκαστο, 

αναρτημένα στην τοιχοποιϊα με γαλβανιζέ αναρτήρες (δύο ανά ερμάριο). 

Ο σκελετός έκαστου ερμαρίου (πλαϊνά, πάτοι, καπάκια) θα είναι κατασκευασμένος από 18mm 

πάχος μελαμίνης τύπου SHELMAN καθώς και η πλάτη του από 8mm πάχος μελαμίνης τύπου  

SHELMAN. Ο σκελετός θα είναι λυόμενος και θα μοντάρεται με γαλβανιζέ βίδες και εσωτερικές 

καβίλιες όπως επίσης τα πλαϊνά, ο πάτος και το καπάκι του ερμαρίου θα έχουν ειδικά 

διαμορφωμένη κινησιά για την υποδοχή της πλάτης. Όλα τα εμφανή μέρη (εμπρός μέρος από το 

κουτί, ράφια) θα είναι συγκολλημένα με PVC πάχους 2mm. Τα υπόλοιπα μη εμφανή μέρη θα 

συγκολλούνται με PVC  πάχους 0,45 mm. Η συγκόλληση θα γίνει με θερμοσκληρυνόμενες κόλλες 

πολυουρεθάνης τύπου HENKEL. Το ερμάριο θα περιέχει από ένα εσωτερικό ράφι πάχους 25mm με 

δυνατότητα μετακίνησης ανά 15 mm με την χρήση ανοξείδωτων μεταλλικών στηριγμάτων. Το 

ερμάριο θα φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης τύπου VOLPATO Ιταλίας από ABS (όχι πλαστικούς).

Τα πορτάκια των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένα από από 18mm πάχος μελαμίνης τύπου 

SHELMAN με κουμπωτούς μεντεσέδες  με ούπατ ανοίγματος 110° τύπου BLUM. Θα 

περιλαμβάνουν στρογγυλά  πόμολα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Μ.Τ.Π.Υ. και στοπ 

πόρτας από διαφανή σιλικονούχο αυτοκόλλητο αποστάτη.

Η απόχρωση της μελαμίνης για το εσωτερικό των ερμαρίων θα είναι λευκό ενώ για το εξωτερικό 

τους και τα πορτάκια θα επιλεγεί από την  επίβλεψη του έργου.
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Έπιπλο κουζίνας

Θα τοποθετηθεί έπιπλο κουζίνας με ντουλάπια βάσεως, πάγκο laminate και ανοξείδωτο νεροχύτη,  

διαστάσεων 182 cm μήκος Χ 85 cm ύψος και 0,55 m πλάτος, αποτελούμενο από τρία ντουλάπια 

συμπεριλαμβανομένης και μίας συρταριέρας (τριών συρταριών). Το πιο πάνω έπιπλο θα εδράζεται 

σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα σε ύψος πόδια. Η πρόσοψη του κάτω κενού θα κλείσει με μπάζα από το 

ίδιο υλικό κατασκευής του επίπλου. Στο δάπεδο του ντουλαπιού του νεροχύτη θα υπάρχει  

επένδυση από φύλλο αλουμινίου. Επισημαίνεται ότι η πλάτη του ντουλαπιού του νεροχύτη θα έχει 

επαρκή ανοίγματα για την επιθεώρηση των υδραυλικών.

Τα υλικά κατασκευής και οι προδιαγραφές του πιο πάνω επίπλου είναι όμοιος με τα υλικά και τις 

προδιαγραφές των κρεμαστών ερμαρίων.

Ο πάγκος του πιο πάνω επίπλου θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με laminate πάχους 3,80 

cm. Επισημαίνεται ότι ο πιο πάνω πάγκος επεκτείνεται και στην εσοχή της θέσης της υδραυλικής 

παροχής και της αποχέτευσης. Θα τοποθετηθεί φωτιστικό led  μήκους 1200 mm κατάλληλου για 

τοποθέτηση σε πάγκο κουζίνας και φωτιστικό οροφής διαστάσεων 60Χ60 με λαμπτήρες 4 

λαμπτήρες led

Η απόχρωση του πιο πάνω πάγκου θα είναι επιλογή της επίβλεψης του έργου.

Τα πορτάκια των ντουλαπιών της βάσης θα είναι κατασκευασμένα από 18mm πάχος μελαμίνης 

τύπου SHELMAN με κουμπωτούς μεντεσέδες  με ούπατ ανοίγματος 110° τύπου BLUM. Θα 

περιλαμβάνουν στρογγυλά πόμολα επιλογής της επίβλεψης του έργου και στοπ πόρτας από 

διαφανή σιλικονούχο αυτοκόλλητο αποστάτη.

Τα συρτάρια θα φέρουν μεταλλικά πλαϊνά και οδηγούς με ροδάκι για αθόρυβη λειτουργία, με 

ρυθμιστές για τις μετώπες των συρταριών και πάτους από μελαμίνη πάχους 16mm.

Ο νεροχύτης που θα τοποθετηθεί επί του πάγκου του πιο πάνω επίπλου θα είναι ένθετος 48 cm 

μήκος x 43 cm πλάτος με 1 γούρνα από ανοξείδωτο ατσάλι, σαγρέ επιλογής της επίβλεψης του 

έργου. Η μπαταρία που θα τοποθετηθεί θα είναι αναμεικτική ανοξείδωτη επιλογής της επίβλεψης 

του έργου.

Η πλάτη της τοιχοποιίας επάνω από το έπιπλο διαστάσεων περίπου 182 cm X  50 cm καθώς και η 

πλάτη του νιπτήρα, θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια 20 cm X 20 cm  χρώματος μπέζ  επί 

τοίχου με χρήση ακρυλικής κόλας πλακιδίων τύπου Thracon SKW 114, λευκό κονίαμα κατηγορίας 

C1T και αρμολόγημα με αρμόστοκο χρώματος μπέζ τύπου Thracon FMF 150. Επισημαίνεται ότι 

στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται πάσης φύσεων υλικά και μικροϋλικά καθώς επίσης και οι 
υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργία του επίπλου κουζίνας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 1.300,00 €
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 7.1.32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
316 ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ

        (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Ο υαλοπίνακας  που θα αντικατασταθεί στο γραφείο 316  είναι  διαστάσεων 149,50 cm X 189,50 

cm (6mm Planibel Energy N (or similar) + 10mm space + 5mm clear) και περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση του. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 320,00 €

7.1.33 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΣΕ WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ 
5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ  ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ       

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Λόγω της απότμησης του κάθετου μαρμάρινου καθρέπτη στήριξης των νιπτήρων του wc γυναικών 
μήκους περίπου 5,00 m, του 5ου ορόφου του κτηρίου, θα γίνει:

1. Προσωρινή τμηματική υποστήριξή τους με μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή αποτελούμενη 
από οριζόντιες δοκούς (500Χ500 mm) μήκους 600 mm  και κάθετα υποστυλώματα 
(500Χ500 mm) μήκους περίπου 750 mm σε τέσσερεις ίσες αποστάσεις κατά το μήκος των 
νιπτήρων. Τα ακραία υποστυλώματα θα τοποθετηθούν σε απόσταση 10 cm από τις άκρες 
των νιπτήρων.

2. Αποξήλωση μετά προσοχής του υπάρχοντος μαρμάρινου καθρέπτη και απομάκρυνσή του 
προς απόρριψη.

3. Αποξήλωση των υπαρχόντων ξύλινων ερμαρίων κάτω από τους νιπτήρες και 
επανατοποθέτησή τους εφόσον αυτό είναι δυνατόν, διαφορετικά απομάκρυνσή τους προς 
απόρριψη.

4. Καθαρισμός μετά προσοχής του χώρου επέμβασης και έλεγχος και αποκατάσταση των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων του νιπτήρα.

5. Τοποθέτηση μεταλλικής γαλβανιζέ κατασκευής ποιότητας  S375 αποτελούμενης από πέντε 
κάθετα υποστηλώματα διατομής RHS 50X50X3 mm μήκους περίπου 700 mm σε ίσες 
αποστάσεις, επί των οποίων θα εδράζεται μεταλλική δοκός άνευ ενώσεων διατομής RHS 
60X60X3 mm μήκους περίπου 5000 mm. Τα 5 υποστυλώματα θα συγκολληθούν 
περιμετρικά στην βάση τους σε 5 μεταλλικές πλάκες έδρασης διαστάσεων  120Χ120 mm 
και πάχους 5 mm με πάχος ραφής 3 mm και στο άνω τμήμα τους επί της δοκού έδρασης των 
νιπτήρων, με πάχος ραφής 3 mm. Στο άνω πέλμα του συνολικού μήκους της δοκού έδρασης 
των νιπτήρων θα συγκολληθεί με πολυουρεθανική κόλα,  ελαστομερής ταινία πλάτους 60 
mm και πάχους 10 mm.

Τα ακραία υποστυλώματα  θα τοποθετηθούν σε απόσταση 10 cm από τις άκρες των νιπτήρων.
Οι πλάκες έδρασης των υποστυλωμάτων θα βλητρωθούν στο δάπεδο του wc με 4 βλήτρα Μ10
Η ακριβής θέση της πιο πάνω κατασκευής θα οριστεί από την επίβλεψη του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 300,00 €
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7.1.34 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
Σε μήκος περίπου 49,00 m και στο κάτω τμήμα (έδραση) των κουφωμάτων Αλουμινίου της πρόσοψης του 

2ου του κτηρίου επί της Πλατείας Συντάγματος  θα τοποθετηθεί σιλικόνη τύπου SIMP SEAL 55 της 

εταιρείας Penetron, αφού προηγηθεί καθαρισμός των αρμών έδρασης των κουφωμάτων αλουμινίου από 

ρύπους και άλλα υπολείμματα δια χειρός με σπάτουλα η συρμάτινη βούρτσα και χρήση ήπιου 

απορρυπαντικού ή ασετόν.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 250,00 €

7.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.2.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 cm X 60 cm   
(ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΤΠΥ)

       (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Τα φωτιστικά σώματα που θα αντικατασταθούν στο σύνολο τους στον 6ο όροφο του κτηρίου 

ανέρχονται σε 180 τεμάχια. Όλα τα φωτιστικά σώματα που δέχονται λαμπτήρες  led Τ8, θα είναι 

κατάλληλα για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή, θα διαθέτουν περσίδες αλουμινίου διπλής 

παραβολικότητας και θα παραληφθούν καλωδιωμένα με τις κατάλληλες βάσεις στήριξης (ντουί) 

για τοποθέτηση των λαμπτήρων led Τ8. Oι λαμπτήρες led Τ8 που θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος στα 

φωτιστικά σώματα, υπάρχουν διαθέσιμοι στο κτήριο και συνεπώς δεν θα προβεί στην προμήθεια 

τους. Η ηλεκτρική τροφοδοσία των λαμπτήρων led Τ8 θα γίνεται από την μια πλευρά τους. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε μέτρηση της έντασης φωτισμού (Lux) σε κάθε θέση εργασίας 

του 6ου ορόφου  καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους και να τοποθετήσει τα ανάλογα φωτιστικά 

led σε κάθε χώρο προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές τιμές Lux με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση όλων των 

παλαιών φωτιστικών του 6ου ορόφου του κτηρίου, στην τοποθέτηση των νέων καθώς και στην 

τροποποίηση της ηλεκτρικής καλωδίωσης τους, όπου αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων που δέχονται λαμπτήρες  led Τ8, θα περιλαμβάνει 

την προμήθεια τους, την εγκατάσταση τους με όλα τα παρελκόμενα υλικά και μικροϋλικά 

(καλωδίωση, κλέμμες κ.λ.π.), την τοποθέτηση των λαμπτήρων, τις δοκιμές τους και την παράδοση 

τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Η τελική επιλογή των φωτιστικών θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, 

αφού πρώτα προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 4.500,00 €

7.2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 120 cm 
                 (ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΤΠΥ)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Τα φωτιστικά σώματα που θα αντικατασταθούν στο σύνολο τους στον 6ο όροφο του κτηρίου 

ανέρχονται σε 80 τεμάχια. Όλα τα φωτιστικά σώματα που δέχονται λαμπτήρες  led Τ8, θα είναι 

κατάλληλα για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή, θα διαθέτουν περσίδες αλουμινίου διπλής 

παραβολικότητας και θα παραληφθούν καλωδιωμένα με τις κατάλληλες βάσεις στήριξης (ντουί) 

για τοποθέτηση των λαμπτήρων led Τ8. Oι λαμπτήρες led Τ8 που θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος στα 

φωτιστικά σώματα, υπάρχουν διαθέσιμοι στο κτήριο και συνεπώς δεν θα προβεί στην προμήθεια 

τους. Η ηλεκτρική τροφοδοσία των λαμπτήρων led Τ8 θα γίνεται από την μια πλευρά τους. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε μέτρηση της έντασης φωτισμού (Lux) σε κάθε θέση εργασίας 

του 6ου ορόφου  καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους και να τοποθετήσει τα ανάλογα φωτιστικά 

led σε κάθε χώρο προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές τιμές Lux με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση όλων των 

παλαιών φωτιστικών του 6ου ορόφου του κτηρίου, στην τοποθέτηση των νέων καθώς και στην 

τροποποίηση της ηλεκτρικής καλωδίωσης τους, όπου αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων που δέχονται λαμπτήρες  led Τ8, θα περιλαμβάνει 

την προμήθεια τους, την εγκατάσταση τους με όλα τα παρελκόμενα υλικά και μικροϋλικά 

(καλωδίωση, κλέμμες κ.λ.π.), την τοποθέτηση των λαμπτήρων, τις δοκιμές τους και την παράδοση 

τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Η τελική επιλογή των φωτιστικών θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΜΤΠΥ, 

αφού πρώτα προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ : 2.000,00 €
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΘΕΣΗ Α/Α 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ (€)

ΣΤΟΑ ΟΔΟΥ 
ΝΙΚΗΣ 5 7.1.1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΠΛΑΚΩΝ ΑΚΡΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ 

-  ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΟΥ 
ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 5 , 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΤΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ 

4.40m Χ0.25m Χ 2 cm 
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ.

m2 1.10 100,00

       

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΔΙΑ ΣΤΟΑ 

ΚΤΗΡΙΟΥ
7.1.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ                                   

0.30 mX0.30 m ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΟΜΟΙΩΝ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ 

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
0.30Χ0.30Μ. 

m2 40,00 600,00

       

7.1.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 30 m 

ΕΣΧΑΡΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 0.30Χ0.39 
m ΑΠΌ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 

ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ 

m 30,00 660,00

7.1.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 10 m. 

ΕΣΧΑΡΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 0.30Χ0.25 
m ΑΠΌ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 

ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ 

m 10,00 250,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΔΙΑ ΣΤΟΑ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

7.1.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
90Μ

ΤΕΜ 1,00 350,00

mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr




ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
email : mtpytd@mtpy.gr,   Ιστοσελίδα : https://mtpy.gr

Σελίδα 37 από 74

7.1.6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΣΧΑΡΑΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 1.30Χ0.70Μ 
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ, 

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ

ΤΕΜ 1,00 200,00

7.1.7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΡΑΝΙΤΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ 4 
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΟΑΣ 
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ 

ΤΗΣ 
ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΟΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ

m2 4,00 400,00

7.1.8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ   
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΘΥΓΡΗΣ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ 

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ 
ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

m2 5,00 350,00

7.1.9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ KAI 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  

m2 10,00 200,00

       

Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ 7.1.10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 
ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 

ΤΗΣ

ΤΕΜ 1,00 150,00
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7.1.11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΣΟΒΑ 

ΟΡΟΦΗΣ 
ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ 
9ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΜΕ ΝΕΑ 
ΑΝΘΥΓΡΗ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ  

ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 
ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΤΕΜ 1,00 50,00

7.1.12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 917Α ΚΑΙ 

916 ΤΟΥ 9ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 57,00 1.425,00

9ος ΟΡΟΦΟΣ

7.1.13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΠΙ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ 
W.C. ΤΟΥ 9ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

m2 8,00 200,00

    

7ος ΟΡΟΦΟΣ 7.1.14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 701, 721 
ΚΑΙ 722 ΤΟΥ 7ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 81,00 2.025,00
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7.1.15 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 622 
ΤΟΥ 6ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΩΝ 
ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 
(ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΙΧΩΝ, ΔΑΠΈΔΟΥ, 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΌ ΧΏΡΟΥ)

ΤΕΜ 1,00 150,00

7.1.16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤO 
ΓΡΑΦΕΙO 609 ΤΟΥ 
6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 27,00 675,00

7.1.17 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤO 
ΓΡΑΦΕΙO 610 ΤΟΥ 
6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 24,00 600,00

6ος ΟΡΟΦΟΣ

6ος ΟΡΟΦΟΣ

7.1.18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤO 
ΓΡΑΦΕΙO 611 ΤΟΥ 
6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 27,00 675,00
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7.1.19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤO 
ΓΡΑΦΕΙO 612 ΤΟΥ 
6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 27,00 675,00

7.1.20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ 

LAMINATE ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΟΥ  
ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣ
Η ΝΕΟΥ ΜΕ 

ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΣΤOΝ 
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ 6ου 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 64,00 1.600,00

7.1.21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 619 ΤΟΥ 
6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ME 
ΒΥΝΙΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

m 3.50 80,00

7.1.22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥ 
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 601Α  ΤΟΥ 
6ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ

m2 1,00 20,00

7..1.23 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 601 m2 63,00 756,00

7.1.24 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 607Α m2 57,00 684,00

7.1.25 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 607Β m2 57,00 684,00

7.1.26 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

m2 75,00 900,00
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7.1.27 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 611 m2 56,00 672,00

7.1.28 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 615 m2 43,00 516,00

7.1.29 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

m2 150,00 1.800,00

7.1.30 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΣΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 619Α

ΤΕΜ 1,00 5,00

7.1.31 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΕ ΠΑΓΚΟ, 
ΕΡΜΑΡΙΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ 
ΑΠΌ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, 

ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΡΤΑ

ΤΕΜ 1,00 1.300,00

7.1.32 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟΥ 

ΔΙΠΛΟΥ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 316 ΤΟΥ 

3ου ΟΡΟΦΟΥ

m2  320,00

     7.1.33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΓΚΟΥ 
ΝΙΠΤΗΡΩΝ ΣΕ WC 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ 

ΟΡΟΦΟΥ  ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ       

ΤΕΜ 1,00 300,00

7.1.34 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΡΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

m 49,00 250,00

7.2.1 ΕΞΟΙΚ/ΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 cm X 

60 CM                                     
(ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ 
ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ 

ΜΤΠΥ)

ΤΕΜ 180,00 4.500,00

6ος ΟΡΟΦΟΣ 

3ος ΟΡΟΦΟΣ 

5ος ΟΡΟΦΟΣ 

2ος ΟΡΟΦΟΣ 

6ος ΟΡΟΦΟΣ 
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7.2.2 ΕΞΟΙΚ/ΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  120 cm 

X 30 CM  (ΟΙ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ 

ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ 
ΜΤΠΥ)

ΤΕΜ 80,00 2.000,00

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ      26.122,00 

6ος ΟΡΟΦΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς : Tην Επιτροπή Διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122,00 ΕΥΡΩ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Δηλώνω ότι έχοντας λάβει γνώση των χώρων του έργου και αποδεχόμενος πλήρως τους όρους, 

απαιτήσεις και  συνθήκες της εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα 

Απλοποιημένη  Προκήρυξη   μετά των παραρτημάτων της, δεσμεύομαι για την άρτια 

εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης, έναντι του ποσού των   

…………………..………………………………………………………………………………..........                                                              

…………………………………………………………………………………Ευρώ (ολογράφως)

 (……………………………….€) (αριθμητικώς)  πλέον  ΦΠΑ 24%   και ουδεμία  επιπλέον 

αξίωση ως προς το θέμα αυτό έχω από το Μ.Τ.Π.Υ.

                                                                               Αθήνα …../……/.......

                                                               Ο προσφέρων

                                                                                                 (Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: [ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [73871]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12/ΑΘΗΝΑ/10551]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ]
- Τηλέφωνο: [213-1500117, 213-1500114]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [mtpytd@mtpy.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.mtpy.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε 
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

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

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

[] Ναι [] Όχι
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

[……..........]

mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr
mailto:mtpytd@mtpy.gr




ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Μ.Τ.Π.Υ.», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.122 ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα, Τηλ. 2131500114, 2131500117, fax: 2103251019            
email : mtpytd@mtpy.gr,   Ιστοσελίδα : https://mtpy.gr

Σελίδα 64 από 74

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

α)[......................................……]
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σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

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

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

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

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων.

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
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μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
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αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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