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Α Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 41/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 31/10/2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 36199/27-10-2017 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ Ρροζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των 
εννζα (9) μελϊν βρζκθκαν παρόντα επτά (7) ιτοι: 
 

         Ραρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Ρρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Eυκφμιοσ Ηάχαρθσ (τακτικό μζλοσ) 
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)  2. Aναςτάςιοσ Σαράντου (τακτικό μζλοσ) 
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                          3. Ραρακευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)                                
4. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)             
5. Λωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
6. Iωάννθσ Δθμομελζτθσ (τακτικό μζλοσ)    
7. Ραναγιϊτα Μερκουράκθ-Νικολοφδθ (αναπλθρωματικό μζλοσ)   αν και κλικθκαν νόμιμα     
             
     Στο 3ο κζμα τθσ Θ.Δ., θ Ρρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ.πρωτ. 35843/25-10-2017 
ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Γιϊργου Ραπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:               
        

ΘΕΜΑ: α) Ζγκριςθ τθσ αρίκμ. 41/2017  (αρίκμ. πρωτ. 33598/6-10-2017) Μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου, που αφορά ςτθν 
προμικεια  με  τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΤΛΙΚΟΤ”,  ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  143.717,50 € ( με τον Φ.Π.Α. 24%), 
κατάρτιςθ όρων και φνταξθ Διακιρυξθσ του ανωτζρω ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, β) Ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ τθσ 
πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  92.800,00 €  ( με τον Φ.Π.Α. 24%), για τθν πλθρωμι τθσ παραπάνω προμικειασ.γ) Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ  
πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ, για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ Περίλθψθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, και δ) Οριςμόσ  Επιτροπισ 
για τθ Διενζργεια και Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του παραπάνω Ηλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ προμικειασ. 
               
   Κυρία Πρόεδρε, ςασ διαβιβάηω :  
 
1. Σθν αρικμ. 41/2017 μελζτθ (με αρ. Πρωτ.  33598/6-10-2017)   που ςυνζταξαν οι Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ του Διμου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
δαπάνθσ  143.717,50 € (με ΦΠΑ 24%) που αφορά ςτθν εκτζλεςθ προμικεια με τίτλο “ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΤΛΙΚΟΤ”. 
2. Σθν αρικμ. πρωτ. 35603/23-10-2017  πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.  24%)  θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον 

   Κ Ε Μ Α :  α) Ζγκριςθ τθσ αρίκμ. 41/2017 (αρίκμ.πρωτ.33598/6-
10-2017) Μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
του Διμου, που αφορά ςτθν προμικεια με τίτλο 
“ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ”,  ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 143.717,50 € (με τον 
Φ.Ρ.Α. 24%), κατάρτιςθ όρων και Σφνταξθ 
Διακιρυξθσ του ανωτζρω ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ,  
β) Ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ 
ςυνολικοφ ποςοφ  92.800,00 €  ( με τον Φ.Ρ.Α. 24%), 
για τθν πλθρωμι τθσ παραπάνω προμικειασ. 
γ) Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ 
ποςοφ 1.000,00 €, για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ 
Ρερίλθψθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, και 
δ) Οριςμόσ Επιτροπισ για τθ Διενζργεια και 
Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του παραπάνω 
Θλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ προμικειασ. 
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Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το οποίο αφορά ςτθν παραπάνω προμικεια. 
3. Σθν αρικμ. 1082/23-10-2017 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 50.000,00 €  (με τον 
Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.6661.007  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017,  για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω 
προμικειασ. 
4. Σθν αρικμ. πρωτ. 35604/23-10-2017 πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.24%)  θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον 
Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το οποίο αφορά ςτθν παραπάνω προμικεια. 
5. Σθν αρικμ. 1080/23-10-2017 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 24.800,00 €  (με τον 
Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.7135.001  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017,  για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω 
προμικειασ. 
6. Σθν αρικμ.πρωτ.35602/23-10-2017 πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 18.000,00€ (με Φ.Π.Α.24%)  θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον 
Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το οποίο αφορά ςτθν παραπάνω προμικεια. 
7. Σθν αρικμ. 1081/23-10-2017 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 18.000,00 €  (με τον 
Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 64.6699.001  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017,  για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω 
προμικειασ. 
8. Σθν αρικμ. πρωτ.35700/24-10-2017 πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 1.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%)  θ οποία αφορά ςτα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ 
περίλθψθσ διακιρυξθσ του παραπάνω διαγωνιςμοφ,  ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν . 
9. Σθν αρικμ.1086/24-10-2017 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 1.000,00€ (με τον 
Φ.Π.Α.24%) ςε βάροσ του Κ.Α. 30.6462  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017,  για τθν πλθρωμι  τθσ παραπάνω 
δθμοςίευςθσ. 
10. Σο από 23/10/2017 πρακτικό κλιρωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, για τθν επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί 
από τθ Οικονομικι Επιτροπι για τθ διενζργεια Θλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ που αφορά ςτθν “ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ” 
και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτοφ, κατά τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία. 
 
Κατόπιν των ανωτζρω και ζχοντασ υπόψθ: 
1. τθν με αρικ. 319/2017 Απόφαςθ του Δ.. (ΑΔΑ: Ψ4ΩΚΩ6Ν-ΦΡΚ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ διεξαγωγι ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ για τθν παραπάνω προμικεια,  
2. τθν με αρικ. 173/2017 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΙΤΟΩ6Ν-2ΝΧ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 100.000,00€ (με  
Φ.Π.Α.24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 15.7331.029  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017,  για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:18/2017 και  τίτλο  “υντιρθςθ  και επιςκευι ςχολικϊν κτιρίων, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και λοιπϊν δθμοτικϊν 
κτιρίων” για το οποίο απαιτείται θ προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ με προχπολογιςμό 8.158,27 €  (ωσ μζροσ του ποςοφ των 100.000,00 €). 
3. τθν με αρικ. 174/2017 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω2ΙΠΩ6Ν-ΡΓΙ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ διάκεςθ ποςοφ 90.000,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 
24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 20.7335.006   του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017,  για τθν εκτζλεςθ του ζργου αυτεπιςταςίασ με 
με Α.Μ.:20/2017 και  τίτλο  “υντιρθςθ  δικτφου  θλεκτροφωτιςμοφ  οδϊν, πλατειϊν  και  λοιπϊν κοινόχρθςτων  χϊρων” για το οποίο απαιτείται 
θ προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ με προχπολογιςμό 42.759,23 €   (ωσ μζροσ του ποςοφ των 90.000,00 €), 
 
ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να αποφαςίςετε: 
 
1. Σθν ζγκριςθ τθσ με αρικμ.41/2017 μελζτθσ (με αρ.πρωτ. 33598/6-10-2017) που ςυνζταξαν οι Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ του Διμου ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 143.717,50€ (με ΦΠΑ24%) που αφορά ςτθν εκτζλεςθ τθσ  προμικειασ με τίτλο “ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ  
ΤΛΙΚΟΤ”   
 
2. Σθν ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ποςοφ 92.800,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) , για τθν πλθρωμι τθσ παραπάνω 
προμικειασ, ςε βάροσ των παρακάτω  Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017, ωσ εξισ: 
• ποςοφ 50.000,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.6661.007   
• ποςοφ 24.800,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.7135.001 
• ποςοφ 18.000,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 64.6699.001   
 
3.  Σθν ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ, για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ Περίλθψθσ του ανωτζρω 
διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ του  ΚΑ:30.6462 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017 
4. Σον οριςμό επιτροπισ για τθ διενζργεια του ανωτζρω Θλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτοφ, κατά 
τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία, ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, τθν προτεινόμενθ  ωσ εξισ:  
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΘ :  
1.ΣΗΕΜΠΕΛΙΚΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ του ΑΓΑΠΙΟΤ , του κλάδου ΠΕ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ με βακμό Α’, ωσ Πρόεδροσ 
2.ΦΤΡΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ του ΑΓΓΕΛΟΤ , του κλάδου ΠΕ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ με βακμό Α’ 
3. ΠΕΣΡΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ  του ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ του κλάδου ΣΕ Μθχανικϊν, Μθχανολόγοσ & Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  με βακμό Δϋ 
ΑΝΑΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΘ: 
1.ΣΕΚΟΤ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΤ ,του κλάδου ΣΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν με βακμό Αϋ,  ωσ αναπλθρωτισ  Πρόεδροσ 
2.ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΑΚΘ ΘΛΙΑ του ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ , του κλάδου ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Θ/Τ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ, ΧΕΙΡΙΣΩΝ Θ/Τ  με βακμό Α’ 
3.ΚΑΣΡΙΙΟ ΙΩΑΝΝΘ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ , του κλάδου ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Θ/Τ και ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΩΝ Θ/Τ με βακμό Α’ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 209 (παρ. 1), του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Βϋ/8-6-2006) – 
Κ.Κ.Δ.Κ., του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», κακϊσ και τισ διατάξεισ των 
άρκρων του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν.3861/2010 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων & πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν & αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια & άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τεφχοσ Αϋ), του Π.Δ. 
80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
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 Στθ ςυνζχεια θ Ρρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                         
      Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε 
υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  
 

ΑΡΟΦΑΣΛΗΕΛ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 

1. Τθ  ςυγκρότθςθ Επιτροπισ για τθ Διενζργεια του Διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ, 
που αφορά ςτθν ανωτζρω προμικεια ωσ εξισ:  

 ΤΑΚΤΛΚΑ ΜΕΛΘ:  

 ΤΗΕΜΡΕΛΛΚΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ του ΑΓΑΡΛΟΥ, του κλάδου ΡΕ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ με βακμό Α’, ωσ 
Ρρόεδροσ 

 ΣΦΥΘΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ,  του κλάδου ΡΕ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ με βακμό Α’ 

 ΡΕΤΑΚΘΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ  του ΔΘΜΘΤΛΟΥ, του κλάδου ΤΕ Μθχανικϊν, Μθχανολόγοσ & Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  
με βακμό Δϋ 

ΑΝΑΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ ΜΕΛΘ: 

 ΤΕΣΚΟΥ ΜΑΛΑ το ΚΕΟΔΩΟΥ, του κλάδου ΤΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν με βακμό Αϋ,  ωσ αναπλθρωτισ  
Ρρόεδροσ 

 ΜΑΥΟΦΥΔΑΚΘΣ ΘΛΛΑΣ του ΚΑΣΥΒΟΥΛΟΥ , του κλάδου ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ Θ/Υ ΚΑΛ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ, ΧΕΛΛΣΤΩΝ 
Θ/Υ  με βακμό Α’ 

 ΚΑΣΤΛΣΛΟΣ ΛΩΑΝΝΘΣ του ΓΕΩΓΛΟΥ, του κλάδου ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ Θ/Υ και ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ , ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΤΩΝ 
Θ/Υ με βακμό Α’ 

 

2. τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 92.800,00 € (με τον Φ.Ρ.Α. 24%) , για τθν πλθρωμι τθσ 
παραπάνω προμικειασ, ςε βάροσ των παρακάτω  Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 
2017, ωσ εξισ: 

 Κ.Α. 30.6661.007 με τίτλο «Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 2017» εκ  ποςοφ 50.000,00 €  (με Φ.Ρ.Α.)  

 Κ.Α. 30.7135.001 με τίτλο «Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ» εκ ποςοφ 24.800,00 €  (με Φ.Ρ.Α.)  

 Κ.Α. 64.6699.001 με τίτλο «Αναβάκμιςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και κοινόχρθςτων χϊρων» εκ ποςοφ 
18.000,00 €  (με τον Φ.Ρ.Α.)  
 

3. Τθ δαπάνθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00 € για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ του 
διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ του Κ.Α.30.6462 με τίτλο: «Δθμοςίευςθ προκθρφξεων» του προχπολογιςμοφ του 
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017. 
 

4. τθν αρικμ. 41/2017 μελζτθ (με αρ.πρωτ. 33598/6-10-2017) τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,  ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  143.717,50 € (με ΦΡΑ 24%) που αφορά  τθν προμικεια με τίτλο “ΡΟΜΘΚΕΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ” και τθ ςφνταξθ των όρων τθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ, όπωσ επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ, ορίηοντασ ωσ 
θμερομθνίασ ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν Δευτζρα 13/11/2017 και ϊρα 13:00 και  καταλθκτικι 
θμερομθνία τθν Ραραςκευι 8/12/2017 και ϊρα 13:00. Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν ορίηεται θ 
Ρζμπτθ 14/12/2017 και ϊρα 13:00 

 
             Θ ΡΟΕΔΟΣ  
              ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ 
 
                                                                                                                            ΓΛΑΝΝΑ ΧΛΣΤΟΓΛΟΥ 
 

 ΑΚΛΒΕΣ ΑΝΤΛΓΑΦΟ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ  
ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ & ΕΡΛΤΟΡΩΝ   

 
ΒΑΣΛΛΛΚΘ ΗΥΜΒΑΓΑΚΘ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                            ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΛΚΘΣ                                           
ΔΘΜΟΣ  ΑΛΓΑΛΕΩ   

Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                                                 
ΤΜΘΜΑ  Θ/Μ 
ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 

Τ.Κ 12243 
  

A.ΜΕΛ     :  41/5-5-2017 

Α. ΡΩΤ.:   33598/6-10-2017 

Κ.Α.: 20.7335.006, 15.7331.029                              

64.6699.001, 30.6661.007 

30.7135.001  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ 

ΑΝΟΛΧΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 
ΓΛΑ ΤΘΝ «ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ» 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕ ΦΡΑ 24% : 143.717,50 € 
  
 
 
 
 

CPV: 31681410-0 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

O Διμαρχοσ Αιγάλεω  διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοιχτι  θλεκτρονικι διαδικαςία κάτω των ορίων με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ βάςει τιμισ ανά ομάδα, με τθν προχπόκεςθ θ προςφορά του να καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ (ιτοι το ςφνολο των ειδϊν τθσ 
ομάδασ Α’ , που αποτελείται από τισ Α1’, Α2’, Α3’, Α4’, Α5’ & Α6’ υπο-ομάδεσ, ι το ςφνολο των ειδϊν τθσ Β’ ομάδασ, ι το ςφνολο των ειδϊν τθσ Α’ ομάδασ με τισ 
υπο-ομάδεσ αυτισ και το ςφνολο των ειδϊν τθσ Β’ ομάδασ ) , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεφχοσ Α), θ προμικεια με τίτλο: 
«Ρρομικεια Θλεκτρολογικοφ Υλικοφ», ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  143.717,50 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (24%) και  ςυγκεκριμζνα των 
ειδϊν του   ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

1.2 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΛΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 

Ρόλθ ΑΛΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 122 43 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS  

Τθλζφωνο 213.20.44.800 

Φαξ 213.20.44.861 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  egaleo@egaleo.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   Διμοσ  και ανικει ςτθν  Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ) 

   

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)   Επίςθσ τα Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα ςτο http://egaleo.gr 

γ)   Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

 

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

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Αιγάλεω.  Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ με  

Θ δαπάνθ για τθν εν  λόγω  ςφμβαςθ κα βαρφνει τισ παρακάτω ςχετικζσ πιςτϊςεισ  του προχπολογιςμοφ του Διμου  για το ζτοσ 2017, και τισ αντίςτοιχεσ που κα 

προβλεφκοφν για το ζτοσ 2018, αν αυτό απαιτθκεί:  
 

1. Κ.Α.:  20.7335.006,  ςτα πλαίςια του ζργου αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:20/2017 και  τίτλο  “Συντιρθςθ  δικτφου  θλεκτροφωτιςμοφ  οδϊν, πλατειϊν  και  

λοιπϊν κοινόχρθςτων  χϊρων” με προυπολογιςμό 42.759,23 €    
2. Κ.Α.: 15.7331.029,  ςτα πλαίςια του ζργου αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:18/2017 και  τίτλο  “Συντιρθςθ  και επιςκευι ςχολικϊν κτιρίων, ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων και λοιπϊν δθμοτικϊν κτιρίων” με προυπολογιςμό 8.158,27 €    

3. Κ.Α.: 64.6699.001  για τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικου για τιθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων κοινωφελοφσ εργαςίασ,  με ποςό     18.000,00 €    
4. Κ.Α.: 30.6661.007   με  τίτλο  “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 2017”, με ποςό 50.000,00 €   
5. Κ.Α.: 30.7135.001   με  τίτλο  “Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ”, με ποςό 24.800,00 € 

 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για το Διμο Αιγάλεω και υποδιαιρείται ςτισ παρακάτω ομάδεσ:     

Ομάδα Α’ :  (με τισ παρακάτω υπο-ομάδεσ) ……………    ςυνολικοφ   προχπ.    118.917,50 € με τον ΦΡΑ 24% 

           Υποομάδα Α1’ : Λαμπτιρεσ ,                                       

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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           Υποομάδα Α2’ : Φωτιςτικά,                                         

           Υποομάδα Α3’ : Εξαρτθματα Φωτιςτικϊν,               

           Υποομάδα Α4’ : Καλϊδια κ.λ.π. ,                                 

           Υποομάδα Α5’ : Υλικό Ρινάκων,                                   

           Υποομάδα Α6’ : Διάφορα υλικά,                                  

 

Ομάδα Β’ :  Εορταςτικά ,   ………………………………………………    προχπολογιςμοφ  24.800,00 €  με τον ΦΡΑ 24% 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 31681410-0. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα τμιματα  (Ομάδα Α’ & Ομάδα Β’) ι μόνο για μία από τισ ομάδεσ (Ομάδα Α’ ι Ομάδα Β’). (εννοείται ότι θ ομάδα Α’ 
περιλαμβάνει όλεσ τισ υποομάδεσ από Α1’ ζωσ και  Α6’ με όλα τα είδθ κάκε μιασ από αυτζσ.)  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 143.717,50 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 115.901,21 €,  ΦΡΑ : 
27.816,29 €). 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  Ρροβλζπεται δικαίωμα αφξθςθσ ι μείωςθσ  κατά τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 παρ. 1 & 105 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016. 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 6 μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ αν αυτό ςυμβεί νωρίτερα από 6 μινεσ 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ (ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ – ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ) & 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ (ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τιμισ ανά ομάδα (Ομάδα Α’ και Ομάδα Β’) 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν 
Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ” 

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

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

 Tθν  υπ'αρικμ.    319/12-10-2017 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΩΚΩ6Ν-ΦΚ), με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
προμικειασ με Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ  ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΚΘΜΔΘΣ      :    10/11/2017 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν  και ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ   

ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.                                                           :    13/11/2017 και ϊρα 13:00 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ  προςφορϊν είναι θ                      :  8/12/2017 και ϊρα 13:00 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ  προςφορϊν                                                      :  14/12/2017 και ϊρα 13:00 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε 
Συςτθμικό Αρικμό : 47736. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 ςτο «τεφχοσ διακθρφξεων δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και μια φορά ςτισ εφθμερίδεσ: 

α) Εφθμερίδα Θ ΡΟΛΘ ΜΑΣ 
β) Εφθμερίδα ΓΕΝΛΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ 
γ) Εφθμερίδα ΘΧΩ ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ 

δ) Εφθμερίδα ΕΣΤΛΑ 
 

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

 Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   http://www.aigaleo.gr    

 

 Θ διακιρυξθ καταχωρικθκε και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 47736. 
 

 Τον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.) για τουσ Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που 

αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, κακϊσ και θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ. Σε περίπτωςθ 
άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

 

 Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ,  ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον μειοδότθ προμθκευτι. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον επιλεγοφν 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.aigaleo.gr/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ προκιρυξθ (περίλθψθ διακιρυξθσ με ΑΔΑΜ: ….) όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον Ελλθνικό τφπο. 

 θ παροφςα Διακιρυξθ   με τα  Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ :   

o ΡΑΑΤΘΜΑ Λ      :  ΜΕΛΕΤΘ ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ – ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

o ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ     :  ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

o ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛα :  ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

o ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛβ :  ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

o ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV   :  ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ   

o ΡΑΑΤΘΜΑ V    :  ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι 
υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 7 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να 
λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) 
θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των 
προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, 
κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ 
φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο 
με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 
454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

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

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ       

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, του κάκε τμιματοσ (ομάδασ) για τθν 
οποία κατακζτει προςφορά. (Ιτοι για τθν Α’ Ομάδα απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι  ποςοφ  Χιλίων εννιακοςίων δζκα οκτϊ Ευρϊ (1.918,00 €), για τθν Β’ Ομάδα  
τετρακοςίων Ευρϊ (400,00 €), για τθν Α’  και Β’ Ομάδα ςυνολικά  Δφο χιλιάδων τριακοςίων δζκα οκτϊ Ευρϊ (2.318,00€).  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, 
ιτοι μζχρι ..../....../2018, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ 
που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

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

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

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 
27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί 
από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  
ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για 
τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. ----- 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί 
το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. --- 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι 
βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  
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2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει 
ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό 
ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

------ 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

απαιτείται τα είδθ να διακζτουν πιςτοποιθτικό CE, ενϊ όλα τα καλϊδια χαλκοφ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 563.5 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο του καταςκευαςτι. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

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

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

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ  καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο 
υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, 
κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ 
παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο 
επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ 
δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ 
τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ,  πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ 
παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ 
βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) …………. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ 
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια 
διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. ……….. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό CE   για τα υπό προμικεια υλικά. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ  κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο του καταςκευαςτι. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε 
ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ 
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

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

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ 
πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, 
ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

ΑΔΑ: 6ΟΟΘΩ6Ν-62Ι
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται 
ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

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

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα 
ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει τιμισ ανά ομάδα. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα  Λ (ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ – ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ) & Ραράρτθμα  ΛΛ 
(ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ) τθσ Διακιρυξθσ για μία ι και τισ δφο ομάδεσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 
και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ 
αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ 
ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό 
αρχείο pdf 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και 
εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν 
ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα 
ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ 
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(Apostille).  Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

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

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα V), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο 
“Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I & ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα.  

Κα πρζπει να επιςυνάψουν οι οικονομικοί φορείσ, ςε μορφι pdf τθν τεχνικι περιγραφι τα τεχνικά φυλλάδια των προςφερομζνων ειδϊν κακϊσ και κάκε ςτοιχείο 
κατά τθν κρίςθ τουσ κα βοθκιςει τθν αξιολόγθςθ και αποδεικνφει τθν κάλυψθ των απαιτουμζνων προδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ. Ρροσ το ςκοπό αυτό κα πρζπει να 
γίνει ςαφισ αναφορά για κάκε υλικό με τον α/α αυτοφ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό, όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

α/α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΛΔΟΣ (Τφποσ, 
μάρκα, κ.λ.π.) 

ΕΓΟΣΤΑΣΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

    

    

    

    

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 
που προτείνουν. 

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

Θ οικονομικι προςφορά του Οικονομικοφ Φορζα υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπο) φάκελο  «Οικονομικι προςφορά».  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράξει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Θ τιμι του κάκε είδουσ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει τθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ  ΛΛΛα : «Οικονομικι 
Ρροςφορά») ςε μορφι pdf.  

Αναλυτικότερα: 

Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα κα ςυμπλθρωκεί θ τελικι προςφερόμενθ τιμι ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ζκπτωςθσ ςε ευρϊ ανά ομάδα. Επιπλζον ο 
υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει το αντίςτοιχο ζντυπο του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ  ΛΛΛβ : «Αναλυτικι Οικονομικι Ρροςφορά»  όπου κα αναγράφεται αναλυτικά θ 
προςφερόμενθ τιμι για το κάκε είδοσ, το οποίο πρζπει να υπογράψει ψθφιακά και να το επιςυνάψει. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτο Διμο (δθλ. κόςτοσ 
μεταφοράσ) ,  εκτόσ από τον ΦΡΑ, ο οποίοσ βαρφνει τον Διμο. 

Το εκάςτοτε ποςοςτό  ΦΡΑ  τθσ ανωτζρω τιμισ, υπολογίηεται αυτόματα απ’ το ςφςτθμα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ 
τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται, επίςθσ, προςφορζσ ςτισ οποίεσ: 

 Δεν δίνεται τιμι ςε € (Ευρϊ) ι που κακορίηεται ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα. 

 Δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν.4412/2016 
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 Θ προςφερόμενθ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  ΛΛ Τθσ παροφςασ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

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

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

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν 
θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 
τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

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

δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν ..... και ϊρα ...... ι ..... εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα ... 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα 
αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ  προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να 
διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει 
πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 
προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

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

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

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα  (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και 
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο 
για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
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το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

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

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει 
με  

το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν 
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ 
τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ 
ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ 
και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ……….. 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από 
εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ 
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ 
κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο 
άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
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Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

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

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του 
άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ 
παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ 
των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, 
οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου . 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

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

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

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

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, θ οποία κα γίνεται τμθματικά (τμθματικζσ παραδόςεισ) ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 
Υπθρεςίασ, και εφόςον θ Επιτροπι Ραραλαβισ δεν διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα ςχετικά με τθν ποιότθτα και τθν καταλλθλότθτα αυτϊν.   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ 
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό 
αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 (υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ΚΥΑ). 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  (υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ ΚΥΑ). 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4 % επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει 
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
6.1  τθσ παροφςασ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

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

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

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

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

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

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - 
Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ οκτϊ (8) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, 
ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτισ, όπωσ κα υποδειχκοφν ςτον ανάδοχο. Ειδικότερα, τα υλικά κα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμθματικά, το αργότερο εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από κάκε ζγγραφθ ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ςε κζςθ που κα του υποδεικνφεται εντόσ του Διμου Αιγάλεω. 

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

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

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

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

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 
του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου .  Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ 

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

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ  κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε δζκα (10) μζρεσ από τθν παραλαβι τουσ.  

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

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

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

…………………… 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

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

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

……………………………….. 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

…………………………………. 

6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι των τιμϊν. Οι τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

ΜΡΛΜΡΑΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

ΕΓΚΛΚΘΚΕ 

Με τθν αρικμό  …/…-10-2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ  Επιτροπισ (ΑΔΑ:  …………-…….) 

 

 

Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 
Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 

Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  

ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 

 
Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                     ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΛΚΘΣ                                           
ΔΘΜΟΣ  ΑΛΓΑΛΕΩ   
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                                                 
ΤΜΘΜΑ  Θ/Μ 

ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 
Τ.Κ 12243 
  

A.ΜΕΛ     :  41/5-5-2017 

Α. ΡΩΤ.:   33598/6-10-2017 

CPV: 31681410-0 
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Κ.Α.: 20.7335.006, 15.7331.029                              

64.6699.001, 30.6661.007 

30.7135.001  

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ I 

 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ  

 

Θ παροφςα «προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ» διενεργείται από το Διμο Αιγάλεω, με ςκοπό τα  προσ προμικεια υλικά κα χρθςιμοποιθκοφν από 
ςυνεργεία του Διμου για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςε βάροσ των Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου όπωσ παρακάτω: 

 

1. Κ.Α.:  20.7335.006,  ςτα πλαίςια του ζργου αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:20/2017 και  τίτλο  “Συντιρθςθ  δικτφου  θλεκτροφωτιςμοφ  οδϊν, 
πλατειϊν  και  λοιπϊν κοινόχρθςτων  χϊρων” με προυπολογιςμό 42.759,23 €    

2. Κ.Α.: 15.7331.029,  ςτα πλαίςια του ζργου αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:18/2017 και  τίτλο  “Συντιρθςθ  και επιςκευι ςχολικϊν κτιρίων, 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και λοιπϊν δθμοτικϊν κτιρίων” με προυπολογιςμό 8.158,27 €    

3. Κ.Α.: 64.6699.001  για τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικου για τιθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων κοινωφελοφσ εργαςίασ,  με ποςό     
18.000,00 €    

4. Κ.Α.: 30.6661.007   με  τίτλο  “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 2017”, με ποςό 50.000,00 €   
5. Κ.Α.: 30.7135.001   με  τίτλο  “Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ”, με ποςό 24.800,00 € 

 

Θ παροφςα προμικεια υποδιαιρείται ςε 2 ομάδεσ (Ομάδα Α’,  θ οποία περιλαμβάνει 6 υπό-ομάδεσ και Ομάδα Β’).  Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όςεσ 
ομάδεσ επικυμεί ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ, αρκεί ςε κάκε ομάδα να προςφζρει το ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν. Ιτοι, ο κάκε Οικονομικόσ Φορζασ μπορεί να 
υποβάλλει προςφορά μόνο για το ςφνολο των ειδϊν τθσ Ομάδασ Α’ (όλων των ειδϊν όλων των υπο-ομάδων αυτισ), μόνο για το ςφνολο των ειδϊν τθσ Ομάδασ 
Β’ ι για το ςφνολο των ειδϊν τθσ Ομάδασ Α’ και τθσ Ομάδασ Β’. 

Οι απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υλικϊν παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα 
επιςτροφισ εφ’ όςον δεν τθροφνται οι ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια υλικϊν. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ ζξι 
(6) μθνϊν και μζςα ςτα χρονικά όρια που προβλζπονται. Ειδικότερα, τα υλικά κα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμθματικά, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν μετά από κάκε ζγγραφθ ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ςε κζςθ που κα του υποδεικνφεται εντόσ του Διμου Αιγάλεω.  

Ρροβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ ι για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 
15% που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

 Οι παραγγελίεσ κα δίνονται τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου.  

 

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ καλφπτουν εκείνα τα υλικά για τα οποία υπάρχουν αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ποιότθτασ και αςφάλειασ. 

Γενικά για όλα τα υλικά ιςχφουν τα εξισ:  

2. Τα προμθκευόμενα υλικά κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ςφγχρονθσ καταςκευισ, υψθλισ αιςκθτικισ και κα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του παρόντοσ κειμζνου. Ρρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ από αυτά που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ, όςον αφορά τθν ποιότθτα, τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ 
τθν εμφάνιςι τουσ. Στα προμθκευόμενα είδθ κα πρζπει τόςο θ καταςκευι όςο και θ λειτουργία τουσ κακϊσ και θ ςυνδεςμολογία και θ ςυνεργαςία 
τουσ με τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ να είναι ςφμφωνθ με τουσ κανονιςμοφσ των Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Οργανιςμϊν Τυποποίθςθσ DIN VDE, IEC, 
CEE, EΛ.O.T. κλπ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ελλθνικά ι ευρωπαϊκά πρότυπα κάκε υλικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τα αντίςτοιχα Διεκνι 
Ρρότυπα ΛΕC και ISO που ιςχφουν για αυτό.  

3. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα δζοντα πιςτοποιθτικά και πρότυπα των καταςκευαςτϊν και των υλικϊν που αφοροφν ςε: α) 
Λαμπτιρεσ, β) καλϊδια γ) φωτιςτικά ςϊματα, δ) θλεκτρολογικό υλικό πινάκων και ε) υλικά εορταςτικοφ φωτιςμοφ. Για τα υπόλοιπα υλικά, επικυμθτό 
είναι να ζχουν τα παραπάνω πιςτοποιθτικά, ι ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα καλφπτονται από διλωςθ του προςφζροντα και τα πιςτοποιθτικά αυτοφ.  

4. Αν κατά τθν παραλαβι ι και τθν χριςθ κάποιου υλικοφ ι εργαλείου διαπιςτωκεί ότι αυτό είναι ακατάλλθλο κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, κα αντικακίςταται υποχρεωτικά από τον προμθκευτι με αντίςτοιχο, κατάλλθλο και αποδεκτό από τθν 
Υπθρεςία, χωρίσ απαίτθςθ του προμθκευτι και ιδιαίτερθ πλθρωμι πζραν τθσ ςφμβαςθσ.  

5.  Στισ τιμζσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ μεταφοράσ ςτον τόπο του ζργου ι ςτο εργοτάξιο του Διμου.  
6.  Αν ο προμθκευτισ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για αντικατάςταςθ ελαττωματικϊν ι κακισ ποιότθτασ υλικϊν ι εργαλείων, ο Διμοσ μπορεί να 

κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτελζςεωσ. 
 

 

 

ΛΑΜΡΤΘΕΣ 

1. Λαμπτιρασ LED ιςχφοσ 6 ζωσ 8 Watt, κάλυκασ Β22, ςχιματοσ Α60, κερμοκραςία χρϊματοσ περίπου 2.700Κ, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 650lm, διάρκεια 
ηωισ  τουλάχιςτον 15.000 ϊρεσ, ενεργειακισ απόδοςθσ Α+. 
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2. Λαμπτιρασ LED, κατάλλθλοσ για εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςχιματοσ Α80 περίπου, ιςχφοσ 14-15W, κάλυκασ Ε27, βακμοφ ςτεγανότθτασ IP44, διάρκεια ηωισ 
25.000 ϊρεσ τουλάχιςτον, φωτεινι ροι 1.350 lm, κερμοφ χρϊματοσ φωτόσ (2.700Κ- 3.000Κ), ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 

 

3. Λαμπτιρασ LED, κατάλλθλοσ για εξωτερικοφσ χϊρουσ, διαμζτρου περίπου 120mm, ιςχφοσ 35-38W, κάλυκασ Ε27, βακμοφ ςτεγανότθτασ IP44, διάρκεια 
ηωισ 25.000 ϊρεσ τουλάχιςτον, φωτεινι ροι 3.150 lm, κερμοκραςία χρϊματοσ (3.800Κ- 4.200Κ), ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 

 

4. Λαμπτιρασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, με πριςματικό κάλυμμα, ιςχφοσ 23-25W, κάλυκασ Ε27, διάρκεια ηωισ 12.000 ϊρεσ τουλάχιςτον, φωτεινι ροι 
1.450 lm, κερμοφ χρϊματοσ φωτόσ (2.700K), ενεργειακισ κλάςθσ Α, δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ 80 τουλάχιςτον. 

 

5. Λαμπτιρασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ιςχφοσ 18W, τφπου PL 2 ακίδων, με κάλυκα G24d-2, διάρκεια ηωισ 10.000 ϊρεσ τουλάχιςτον, φωτεινι ροι 1.200 
lm, κερμοκραςίασ χρϊματοσ 4.000Κ περίπου, ενεργειακισ κλάςθσ Β, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ τουλάχιςτον 80. 

 

6. Ευκφγραμμοσ λαμπτιρασ φκοριςμοφ τφπου Τ8, ιςχφοσ 18W, μικοσ λαμπτιρα 0,6m περίπου, κάλυκασ G13, διάρκεια ηωισ 20.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
1.350 lm τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

7. Ευκφγραμμοσ λαμπτιρασ φκοριςμοφ τφπου Τ8, ιςχφοσ 36W, μικοσ λαμπτιρα 1,2m περίπου, κάλυκασ G13, διάρκεια ηωισ 20.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
3.300 lm τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 
 

8. Ευκφγραμμοσ λαμπτιρασ φκοριςμοφ τφπου Τ8, ιςχφοσ 58W, μικοσ λαμπτιρα 1,5m περίπου, κάλυκασ G13, διάρκεια ηωισ 20.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
5.100 lm τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 
 

9. Ευκφγραμμοσ λαμπτιρασ φκοριςμοφ Τ5, ιςχφοσ 54W, κάλυκασ G5, διάρκεια ηωισ 20.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 4.400lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ 
περίπου, ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 
 

10. Λαμπτιρασ ιωδίνθσ ευκφγραμμου ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διπλοφ άκρου με κάλυκα R7s, ιςχφοσ 120W, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 2.200lm, κερμοκραςία 
χρϊματοσ 2.800-3.000Κ, διάρκεια ηωισ 2.000 ϊρεσ, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 78mm. 

 

11. Λαμπτιρασ ιωδίνθσ ευκφγραμμου ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διπλοφ άκρου με κάλυκα R7s, ιςχφοσ 230-240W, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 4.600lm, 
κερμοκραςία χρϊματοσ 2.800-3.000Κ, διάρκεια ηωισ 2.000 ϊρεσ, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 118mm. 

 

12. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, τεχνολογίασ χαλαηία, ιςχφοσ 150W, κάλυκασ RX7s-24, διάρκεια ηωισ 12.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 12.400 lm 
τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000 – 4.500Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

 

13. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διαφανισ, ιςχφοσ 250W, κάλυκασ Ε40, διάρκειασ ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
18.700lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 3.800-4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

 

14. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διαφανισ, ιςχφοσ 400W, κάλυκασ Ε40, διάρκειασ ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
31.700lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 3.800-4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

 

15. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων αχλαδωτοφ ςχιματοσ, τεχνολογίασ χαλαηία, ιςχφοσ 100W, κάλυκασ Ε27, διάρκεια ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
8.200 lm τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000 – 4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

 

16. Λαμπτιρασ κατάλλθλοσ για αντικατάςταςθ λαμπτιρων υδραργφρου 125W,  ιςχφοσ 80W, κάλυκασ  Ε27, διάρκεια ηωισ  22.000 ϊρεσ τουλάχιςτον,  
φωτεινι ροι 7.000 lm,  κερμοκραςία χρϊματοσ 2.700 – 3.000 Κ, ενεργειακι κλάςθ  Α+. 

 

17. Λαμπτιρασ νατρίου υψθλισ πίεςθσ ιςχφοσ 70W, απιοειδοφσ ςχιματοσ, με κάλυκα E27, με ενςωματωμζνο  εκκινθτι, διάρκεια ηωισ 28.000 ϊρεσ, 
φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 5.500lm ,ενεργειακισ κλάςθσ Α+,  με δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ 25. 

 

18. Λαμπτιρασ νατρίου υψθλισ πίεςθσ ιςχφοσ 150W, απιοειδοφσ ςχιματοσ, με κάλυκα Ε40, διάρκεια ηωισ 28.000 ϊρεσ, φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 
15.900lm, ενεργειακισ κλάςθσ Α+, με δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ 20. 

 

19. Λαμπτιρασ νατρίου υψθλισ πίεςθσ ιςχφοσ 250W, απιοειδοφσ ςχιματοσ, με κάλυκα Ε40, διάρκεια ηωισ 28.000 ϊρεσ, φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 
29.000lm, ενεργειακισ κλάςθσ Α+, με δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ 20. 
 

20. Λαμπτιρασ νατρίου υψθλισ πίεςθσ ιςχφοσ 400W, απιοειδοφσ ςχιματοσ, με κάλυκα E40, διάρκεια ηωισ 30.000 ϊρεσ, φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 
53.000lm ,ενεργειακισ κλάςθσ Α++,  με δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ 25. 

 

21. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, με κεραμικό καυςτιρα, ιςχφοσ 150W, κάλυκασ G12, διάρκεια ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 13.500lm 
τουλάχιςτον,  κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000 – 4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 
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22. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, με κεραμικό καυςτιρα, ιςχφοσ 70W, κάλυκασ G12, διάρκεια ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 6.500lm 
τουλάχιςτον,  κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000 – 4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 
 

23. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διαφανισ, ιςχφοσ 400W, κάλυκασ Ε40, διάρκειασ ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
31.700lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 3.800-4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

 

24. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διαφανισ, ιςχφοσ 250W, κάλυκασ Ε40, διάρκειασ ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 
18.700lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 3.800-4.200Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α. 

 

25. Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων, με κεραμικό καυςτιρα, ιςχφοσ 70W, κάλυκασ G8.5, διάρκεια ηωισ 15.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 6.500lm 
τουλάχιςτον,  κερμοκραςία χρϊματοσ 2.700 – 3.000Κ, ενεργειακισ κλάςθσ Α+. 

 

26. Λαμπτιρασ LED R63 7-8W, με κάλυκα Ε27, διάρκεια ηωισ 20.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 700lm τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ περίπου, 
ενεργειακι κλάςθ Α+. 

 

27. Λαμπτιρασ LED  5-6W, με κάλυκα Ε27, διάρκεια ηωισ 25.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι 450lm τουλάχιςτον, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ περίπου, 
ενεργειακι κλάςθ Α+. 

 

28. Λαμπτιρασ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ιςχφοσ 42W, τφπου PL 4 ακίδων, με κάλυκα GX24q-4, διάρκεια ηωισ 12.000 ϊρεσ τουλάχιςτον, φωτεινι ροι 
3.000 lm, κερμοκραςίασ χρϊματοσ 4.000Κ περίπου, ενεργειακισ κλάςθσ A. 

 

29. Λαμπτιρασ ιωδίνθσ ευκφγραμμου ςωλθνωτοφ ςχιματοσ, διπλοφ άκρου με κάλυκα R7s, ιςχφοσ 160W, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 3.000lm, κερμοκραςία 
χρϊματοσ 2.800-3.000Κ, διάρκεια ηωισ 2.000 ϊρεσ, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 118mm. 

 

30. Λαμπτιρασ LED PAR38, με κάλυκα Ε27, ιςχφοσ 14-16W, διάρκεια ηωισ 25.000 ϊρεσ, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 1.100lm, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ 
περίπου, ενεργειακι κλάςθ Α+. 

 

31. Λαμπτιρασ ευκφγραμμοσ ςωλθνωτόσ, Τ8 LED, ιςχφοσ 9-10W, μικουσ 60cm, κερμοκραςία χρϊματοσ περίπου 4.000Κ, κάλυκασ G13, φωτεινισ ροισ 
950lm τουλάχιςτον, διάρκεια ηωισ 40.000 ϊρεσ, δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ τουλάχιςτον 80, ενεργειακισ απόδοςθσ Α+. 

 

32. Λαμπτιρασ ευκφγραμμοσ ςωλθνωτόσ, Τ8 LED, ιςχφοσ 18-20W, μικουσ 120cm, κερμοκραςία χρϊματοσ περίπου 4.000Κ, κάλυκασ G13, φωτεινισ ροισ 
1.950lm τουλάχιςτον, διάρκεια ηωισ 40.000 ϊρεσ, δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ τουλάχιςτον 80, ενεργειακισ απόδοςθσ Α+. 

 

33. Λαμπτιρασ ευκφγραμμοσ ςωλθνωτόσ, Τ8 LED, ιςχφοσ 25-27W, μικουσ 150cm, κερμοκραςία χρϊματοσ περίπου 4.000Κ, κάλυκασ G13, φωτεινισ ροισ 
2.600lm τουλάχιςτον, διάρκεια ηωισ 40.000 ϊρεσ, δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ τουλάχιςτον 80, ενεργειακισ απόδοςθσ Α+. 

 

 

ΦΩΤΛΣΤΛΚΑ 

1. Φωτιςτικό Βραχίονοσ, Οδικοφ φωτιςμοφ NAV-T150W,  IP66,  με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι 
βαφι, ςε χρϊμα αςθμί, με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm, το οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ με clips από 
ανοξείδωτο ατςάλι,  κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% , βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, πλιρεσ με  
προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ) ςε αποςπϊμενθ πλάκα με ταχυςυνδζςμουσ, κατάλλθλο για λαμπτιρα Νατρίου 
Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ τφπου Ε40 και ιςχφοσ 150W, κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε βραχίονα Ø60mm, με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό 
εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001 .     

 

2. Φωτιςτικό Βραχίονοσ, Οδικοφ φωτιςμοφ NAV-T250W,  IP66, με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι 
βαφι ςε χρϊμα αςθμί ,με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm , το οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ με clips από 
ανοξείδωτο ατςάλι,  κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85%,  βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων,πλιρεσ με  
προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ) ςε αποςπϊμενθ πλάκα με ταχυςυνδζςμουσ, κατάλλθλο για λαμπτιρα Νατρίου 
Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ τφπου Ε40 και ιςχφοσ 250W, κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε βραχίονα Ø60mm, με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό 
εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.    

 

3. Φωτιςτικό Βραχίονοσ, Οδικοφ φωτιςμοφ NAV-T400W,  IP66,  με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι 
βαφι, ςε χρϊμα αςθμί, με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm , το οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ με clips από 
ανοξείδωτο ατςάλι,  κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% , βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων,πλιρεσ με  
προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ) ςε αποςπϊμενθ πλάκα με ταχυςυνδζςμουσ, κατάλλθλο για λαμπτιρα Νατρίου 
Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ τφπου Ε40 και ιςχφοσ 400W, κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε βραχίονα Ø60mm, με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό 
εργοςταςίου καταςκευισ ISO 9001.   

 

4. Φωτιςτικό αναρτϊμενο ςε ςυρματόςχοινο Οδικοφ φωτιςμοφ NAV-T150W,  IP66, με κζλυφοσ κυκλικισ διατομισ Ø500mm από χυτοπρεςςαριςτό 
αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι βαφι,  ςε χρϊμα αςθμί και γραφίτθ, με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm,  το 
οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ με clips από ανοξείδωτο ατςάλι, κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% 
,βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, πλιρεσ με  προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ) ςε αποςπϊμενθ πλάκα με 
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ταχυςυνδζςμουσ, κατάλλθλο για λαμπτιρα Νατρίου Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ τφπου Ε40 και ιςχφοσ 150W, με το εξάρτθμα ανάρτθςθσ ςε 
ςυρματόςχοινο) , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.    

 

5. Φωτιςτικό αναρτϊμενο ςε ςυρματόςχοινο Οδικοφ φωτιςμοφ NAV-T250W,  IP65, με κζλυφοσ κυκλικισ διατομισ Ø600mm από χυτοπρεςςαριςτό 
αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι βαφι,  ςε χρϊμα αςθμί και γραφίτθ ,με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm,  το 
οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ με clips από ανοξείδωτο ατςάλι, κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% 
,βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, πλιρεσ με  προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ) ςε αποςπϊμενθ πλάκα με 
ταχυςυνδζςμουσ, κατάλλθλο για λαμπτιρα Νατρίου Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ τφπου Ε40 και ιςχφοσ 250W,  με το εξάρτθμα ανάρτθςθσ ςε 
ςυρματόςχοινο) , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

 

6. Φωτιςτικό Βραχίονοσ , Οδικοφ φωτιςμοφ LED40W,  IP66,ΛΚ 09, Φωτιςτικό ςϊμα από χυτό αλουμίνιο UNIEN1706, θλεκτροςτατικά βαμμζνο (χωρίσ 
πλαςτικι επικάλυψθ) με ποφδρα χαμθλισ περιεκτικότθτασ χαλκοφ.,διαμζτρου Φ60mm. Θ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ γίνεται χωρίσ 
εργαλεία ανοίγοντασ το κάλυμμα του φωτιςτικοφ. Το κάλυμμα του φωτιςτικοφ αρκρϊνεται ςτο πίςω μζροσ και διακζτει αυτόματο ςφςτθμα 
ςυγκράτθςθσ του ςτθν ανοικτι κζςθ.Στο μπροςτινό του μζροσ φζρει μάνδαλο κλειςίματοσ από δελεαςμζνο αλουμίνιο και ελατιριο από ανοξείδωτο 
ατςάλι.  Με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, με ειδικά πτερφγια απαγωγισ κερμότθτασ ςτο πάνω μζροσ, βαμμζνο  με εποξεικι , 
πολυεςτερικι βαφι, ςε χρϊμα  αςθμί με τουλάχιςτον  5 LEDs , ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 40W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥125lm/W 
,τελικι φωτεινότθτα ≥5000lm, Ra≥70 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, πλιρεσ με ανοιγόμενο επάνω τμιμα, με ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 
4mm , προκαλωδιωμζνο τροφοδοτικό, ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ, βαλβίδα αποςυμπίεςθσ, ταχυςφνδεςμο ςφνδεςθσ IP67, κατάλλθλο για  
βραχίονα Ø48-76mm. Εφροσ κερμοκραςία λειτουργίασ: Από -40ο C  ζωσ +50ο C. Τροφοδοςία ρεφματοσ των LED:700Ma. Συντελεςτισ ιςχφοσ: >0,9 (ςε 
πλιρεσ φορτίο–PLM), >0.95 (ςε πλιρεσ φορτίο – F, DA, DAC) . Κλάςθ µόνωςθσ : Class II ,  Ενςωματωμζνοσ μαχαιρωτόσ διακόπτθσ   ο οποίοσ διακόπτει 
αυτόματα τθν παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ όταν ανοιχκεί το κάλυμμα του. Είςοδοσ του καλωδίου τροφοδοςίασ ςτο 
φωτιςτικό µζςω πλαςτικοφ ςτυπιοκλιπτθ Μ20x1.5mm, IP68. Ρρότυπα:Το φωτιςτικό κα είναι ςφμφωνο με: IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3, IEC/EN 
62471, IEC/EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3. Φωτοβιολογικι  αςφάλεια κατά ΕΝ 62471. Με πιςτοποιθτικό CE,ENEC , 
Electrical safety Test Report, και  πιςτοποιθτικό   εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001. Τιμθ  180,00 

 

7. Φωτιςτικό Βραχίονοσ, Οδικοφ φωτιςμοφ LED 80W,  IP66 ,ΛΚ 09, Φωτιςτικό ςϊμα από χυτό αλουμίνιο UNIEN1706, θλεκτροςτατικά βαμμζνο (χωρίσ 
πλαςτικι επικάλυψθ) με ποφδρα χαμθλισ περιεκτικότθτασ χαλκοφ, διαμζτρου Φ60mm.  Θ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ γίνεται χωρίσ 
εργαλεία ανοίγοντασ το κάλυμμα του φωτιςτικοφ. Το κάλυμμα του φωτιςτικοφ αρκρϊνεται ςτο πίςω μζροσ και διακζτει αυτόματο ςφςτθμα 
ςυγκράτθςθσ του ςτθν ανοικτι κζςθ.Στο μπροςτινό του μζροσ φζρει μάνδαλο κλειςίματοσ από δελεαςμζνο αλουμίνιο και ελατιριο από ανοξείδωτο 
ατςάλι.  Με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, με ειδικά πτερφγια απαγωγισ κερμότθτασ ςτο πάνω μζροσ, βαμμζνο  με εποξεικι , 
πολυεςτερικι βαφι, ςε χρϊμα  αςθμί με τουλάχιςτον  10  LEDs , ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 80W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥105lm/W 
,τελικι φωτεινότθτα ≥8400lm, Ra≥70 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, πλιρεσ με ανοιγόμενο επάνω τμιμα, με ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 
4mm , προκαλωδιωμζνο τροφοδοτικό, ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ, βαλβίδα αποςυμπίεςθσ, ταχυςφνδεςμο ςφνδεςθσ IP67, κατάλλθλο για  
βραχίονα Ø48-76mm. Εφροσ κερμοκραςία λειτουργίασ: Από -40ο C  ζωσ +50ο C. Τροφοδοςία ρεφματοσ των LED:700mA. Συντελεςτισ ιςχφοσ: >0,9 (ςε 
πλιρεσ φορτίο–PLM), >0.95 (ςε πλιρεσ φορτίο – F, DA, DAC) . Κλάςθ µόνωςθσ : Class II.  Ενςωματωμζνοσ μαχαιρωτόσ διακόπτθσ   ο οποίοσ διακόπτει 
αυτόματα τθν παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ όταν ανοιχκεί το κάλυμμα του.  Είςοδοσ του καλωδίου τροφοδοςίασ ςτο 
φωτιςτικό µζςω πλαςτικοφ ςτυπιοκλιπτθ Μ20x1.5mm, IP68. Ρρότυπα:Το φωτιςτικό κα είναι ςφμφωνο με: IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3, IEC/EN 
62471, IEC/EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3. Φωτοβιολογικι  αςφάλεια κατά ΕΝ 62471.  Με πιςτοποιθτικό CE, ENEC , 
Electrical safety Test Report, και  πιςτοποιθτικό   εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

8. Φωτιςτικό Βραχίονοσ , Οδικοφ φωτιςμοφ LED 100W,  IP66, ΛΚ 09, Φωτιςτικό ςϊμα από χυτό αλουμίνιο UNIEN1706, θλεκτροςτατικά βαμμζνο (χωρίσ 
πλαςτικι επικάλυψθ) με ποφδρα χαμθλισ περιεκτικότθτασ χαλκοφ.,διαμζτρου Φ60mm. Θ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ γίνεται χωρίσ 
εργαλεία ανοίγοντασ το κάλυμμα του φωτιςτικοφ. Το κάλυμμα του φωτιςτικοφ αρκρϊνεται ςτο πίςω μζροσ και διακζτει αυτόματο ςφςτθμα 
ςυγκράτθςθσ του ςτθν ανοικτι κζςθ.Στο μπροςτινό του μζροσ φζρει μάνδαλο κλειςίματοσ από δελεαςμζνο αλουμίνιο και ελατιριο από ανοξείδωτο 
ατςάλι.  Με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, με ειδικά πτερφγια απαγωγισ κερμότθτασ ςτο πάνω μζροσ, βαμμζνο  με εποξεικι , 
πολυεςτερικι βαφι, ςε χρϊμα  αςθμί με τουλάχιςτον  5 LEDs , ονομαςτικισ ιςχφοσ περίπου 100W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥118lm/W 
,τελικι φωτεινότθτα ≥11800lm, Ra≥70 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, πλιρεσ με ανοιγόμενο επάνω τμιμα, με ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 
4mm , προκαλωδιωμζνο τροφοδοτικό, ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ, βαλβίδα αποςυμπίεςθσ, ταχυςφνδεςμο ςφνδεςθσ IP67, κατάλλθλο για  
βραχίονα Ø48-76mm. Εφροσ κερμοκραςία λειτουργίασ: Από -40ο C  ζωσ +50ο C. Τροφοδοςία ρεφματοσ των LED:700 mA. Συντελεςτισ ιςχφοσ: >0,9 (ςε 
πλιρεσ φορτίο–PLM), >0.95 (ςε πλιρεσ φορτίο – F, DA, DAC) . Κλάςθ µόνωςθσ : Class II. Ενςωματωμζνοσ μαχαιρωτόσ διακόπτθσ   ο οποίοσ διακόπτει 
αυτόματα τθν παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ όταν ανοιχκεί το κάλυμμα του. Είςοδοσ του καλωδίου τροφοδοςίασ ςτο 
φωτιςτικό µζςω πλαςτικοφ ςτυπιοκλιπτθ Μ20x1.5mm, IP68. Ρρότυπα:Το φωτιςτικό κα είναι ςφμφωνο με: IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-3, IEC/EN 
62471, IEC/EN55015, IEC/EN 61547, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3. Φωτοβιολογικι  αςφάλεια κατά ΕΝ 62471. Με πιςτοποιθτικό CE,ENEC , 
Electrical safety Test Report, και  πιςτοποιθτικό   εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.  

 

9. Ρροβολζασ ςυμμετρικόσ θ αςφμμετροσ MH250W,  IP66, με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι βαφι, 
αντοχισ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον, ςε χρϊμα γραφίτθ ,με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm , το οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του 
φωτιςτικοφ με clips από ανοξείδωτο ατςάλι, κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% , βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, 
πλιρεσ με  προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ), κατάλλθλο για λαμπτιρα Metal Halide Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ 
τφπου Ε40 και ιςχφοσ 250W,με βραχίονα ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

10. Ρροβολζασ ςυμμετρικόσ θ αςφμμετροσ MH400W,  IP66, με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  πολυεςτερικι βαφι, 
αντοχισ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον, ςε χρϊμα γραφίτθ , με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm, το οποίο ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του 
φωτιςτικοφ με clips από ανοξείδωτο ατςάλι, κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% , βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, 
πλιρεσ με  προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, εναυςτιρασ, πυκωτισ ) , κατάλλθλο για λαμπτιρα Metal Halide Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ 
τφπου Ε40 και ιςχφοσ 400W,με βραχίονα ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

11. Ρροβολζασ αςφμμετροσ MH 1000W,  IP65, κενόσ, χωρίσ τα όργανα εναυςεωσ, με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  
πολυεςτερικι βαφι, αντοχισ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον, ςε χρϊμα γραφίτθ , με ανοιγόμενο  ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 5mm , το οποίο 
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ςυγκρατείται ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ με clips από ανοξείδωτο ατςάλι, κάτοπτρο από ανοδειωμζνο και γυαλιςμζνο αλουμίνιο 99,85% , βαλβίδα 
αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, κατάλλθλο για λαμπτιρα Metal Halide Υψθλισ Ριζςεωσ ςωλθνωτοφ τφπου Ε40 και ιςχφοσ 1000W, με βραχίονα ςτιριξθσ 
από γαλβανιςμζνο χάλυβα , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.    

 

12. Ρροβολζασ ςυμμετρικόσ LED 20-30W,  IP65,ΛΚ 08, Κλάςθσ μόνωςθσ I Λ με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  
πολυεςτερικι βαφι, αντοχισ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον, ςε χρϊμα γραφίτθ θ αςθμί , ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 30W (ςυνολικισ μζχρι 30W) 
,4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥115lm/W ,τελικι φωτεινότθτα ≥3450lm, Ra≥75 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, με ςκλθρυμμζνο 
γυάλινο κάλυμμα 4mm  πλιρεσ με  τροφοδοτικό,με βραχίονα ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου 
καταςκευισ ISO9001.   

 

13. Ρροβολζασ ςυμμετρικόσ LED 40-50W,  IP65, ΛΚ 08,  Κλάςθσ μόνωςθσ I Λ με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  
πολυεςτερικι βαφι, ςε χρϊμα γραφίτθ θ αςθμί , ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 50W ,4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥135lm/W ,τελικι 
φωτεινότθτα ≥6750lm, Ra≥75 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, με ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 4mm  ,πλιρεσ με  τροφοδοτικό,με βραχίονα 
ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

14. Ρροβολζασ ςυμμετρικόσ LED70-80W,  IP65, ΛΚ 08,  Κλάςθσ μόνωςθσ I Λ, με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  
πολυεςτερικι βαφι, αντοχισ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον, ςε χρϊμα γραφίτθ θ αςθμί , ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 80W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ 
φωτιςτικοφ ≥145lm/W ,τελικι φωτεινότθτα ≥10800lm, Ra≥90 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h  , με ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 4mm  
βαλβίδα αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, πλιρεσ με  τροφοδοτικό,με βραχίονα ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό 
εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.    

 

15. Ρροβολζασ ςυμμετρικόσ LED 90-100W,  IP65, ΛΚ 08, Κλάςθσ μόνωςθσ I Λ ,με κζλυφοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο, βαμμζνο με εποξεικι και  
πολυεςτερικι βαφι, αντοχισ ςε παρακαλάςςιο περιβάλλον, ςε χρϊμα γραφίτθ θ αςθμί , ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 100W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ 
φωτιςτικοφ ≥135lm/W ,τελικι φωτεινότθτα ≥13500lm, Ra≥70 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, με ςκλθρυμμζνο γυάλινο κάλυμμα 4mm  βαλβίδα 
αποφυγισ ςυμπυκνωμάτων, πλιρεσ με  τροφοδοτικό,με βραχίονα ςτιριξθσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα, με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό 
εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.    

 

16. Φωτιςτικό φκοριςμοφ χωνευτισ ι εξωτερικισ τοποκζτθςθσ 1x18W, IP20, με κζλυφοσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο, βαμμζνο με θλεκτροςτατικι 
βαφι φοφρνου ςε χρϊμα  λευκό , με περςίδα αλουμινίου γυαλιςτερι θ ματ , διπλισ παραβολικότθτασ και υψθλισ ανακλαςτικότθτασ 99,99% ,πλιρεσ 
με θλεκτρονικό ballast και κατάλλθλο για ζνα λαμπτιρα  φκοριςμοφ  T8-18W , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

17. Φωτιςτικό φκοριςμοφ χωνευτισ ι εξωτερικισ τοποκζτθςθσ 2x18W, IP20 ,  με κζλυφοσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο, βαμμζνο με 
θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου ςε χρϊμα  λευκό ,με περςίδα αλουμινίου γυαλιςτερι θ ματ ,διπλισ παραβολικότθτασ και υψθλισ ανακλαςτικότθτασ 
99,99% ,πλιρεσ με θλεκτρονικό ballast και κατάλλθλο για δφο  λαμπτιρεσ  φκοριςμοφ  T8-18W , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου 
καταςκευισ ISO9001.   

 

18. Φωτιςτικό φκοριςμοφ χωνευτισ ι εξωτερικισ  τοποκζτθςθσ 4x18W, IP20,  με κζλυφοσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο, βαμμζνο με 
θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου ςε χρϊμα  λευκό , με περςίδα αλουμινίου γυαλιςτερι θ ματ ,διπλισ παραβολικότθτασ και υψθλισ ανακλαςτικότθτασ 
99,99% ,πλιρεσ με θλεκτρονικό ballast και κατάλλθλο για τζςςερεισ  λαμπτιρεσ  φκοριςμοφ  T8-18W , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό 
εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001 .   

 

19.  Φωτιςτικό φκοριςμοφ χωνευτισ ι εξωτερικισ τοποκζτθςθσ 2x36W, IP20,   με κζλυφοσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο, βαμμζνο με 
θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου ςε χρϊμα  λευκό ,με περςίδα αλουμινίου γυαλιςτερι θ ματ ,διπλισ παραβολικότθτασ και υψθλισ ανακλαςτικότθτασ 
99,99% ,πλιρεσ με θλεκτρονικό ballast και κατάλλθλο για δφο  λαμπτιρεσ  φκοριςμοφ  T8-36W , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου 
καταςκευισ ISO9001.   

 

20.  Φωτιςτικό φκοριςμοφ χωνευτισ  ι εξωτερικισ τοποκζτθςθσ 2x58W, IP20,    με κζλυφοσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο, βαμμζνο με 
θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου ςε χρϊμα  λευκό ,με περςίδα αλουμινίου γυαλιςτερι θ ματ ,διπλισ παραβολικότθτασ και υψθλισ ανακλαςτικότθτασ 
99,99% ,πλιρεσ με θλεκτρονικό ballast και κατάλλθλο για δφο  λαμπτιρεσ  φκοριςμοφ  T8-58W , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου 
καταςκευισ ISO9001.   

 

21. Φωτιςτικό Panel  LED 30-40 W,  διαςτάςεων 60χ60 cm, ψευδοροφισ, IP40,  με πλαίςιο αλουμινίου, βαμμζνο  λεφκό ,ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 30-
40W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥109lm/W, τελικι φωτεινότθτα ≥3600lm, Ra≥80 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, κατάλλθλο για 
χϊρουσ γραφείων , προκαλωδιωμζνο τροφοδοτικό τροφοδοςία  ρεφματοσ 950mA , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ 
ISO9001.    

 

22. Φωτιςτικό Panel  LED 30-40 W,  διαςτάςεων 60χ60 cm, οροφισ,  IP20, με πλαίςιο αλουμινίου, βαμμζνο  λεφκό ,ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 30-40W, 
4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥90lm/W, τελικι φωτεινότθτα ≥3600lm, Ra≥80 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 25.000h, κατάλλθλο για χϊρουσ 
γραφείων προκαλωδιωμζνο τροφοδοτικό τροφοδοςία  ρεφματοσ 600mA   , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.   

 

23. Φωτιςτικό Panel  LED 30-40 W,  διαςτάςεων 30χ120 cm,  ψευδοροφισ,   IP40,   με πλαίςιο αλουμινίου, βαμμζνο  λεφκό ,ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 
40W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥109lm/W, τελικι φωτεινότθτα ≥4300lm, Ra≥80 και χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 50.000h, κατάλλθλο για 
χϊρουσ γραφείων, προκαλωδιωμζνο τροφοδοτικό, τροφοδοςία  ρεφματοσ 950mA , με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικό εργοςταςίου καταςκευισ 
ISO9001.   
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24. Φωτιςτικό ςτεγανό επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ  LED 10-12 W,  IP54,  με κζλυφοσ από πολυκαρβονικό υλικό αυτοςβενοφμενο και ςτακεροποιθμζνο, 

βαμμζνο  λευκό θ γκρί, ονομαςτικισ ιςχφοσ  μζχρι 12W, 4000Κ, με τελικι απόδοςθ φωτιςτικοφ ≥70lm/W, τελικι φωτεινότθτα ≥850lm, Ra≥80 και 

χρόνου ηωισ τουλάχιςτον 25.000h, κατάλλθλο για  επιφανειακι τοποκζτθςθ, με πιςτοποιθτικό CE, πιςτοποιθτικά εργοςταςίου καταςκευισ ISO9001.    

 

ΚΑΛΩΔΛΑ 

1. Καλϊδιο χαμθλισ τάςθσ, H07V-U, HO7V-K (παλαιοφ τφπου ΝΥΑ & NYAF)  Κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 450/700V. Σφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 563 
(HD 21.3). Εφόςον θ διατοµι του είναι µζχρι 4mm2 ο αγωγόσ κα είναι µονόκλωνοσ αλλιϊσ κα είναι πολφκλωνοσ από ςυρµατίδια ανοπτθµζνου χαλκοφ. 
Θ µόνωςθ του κα είναι από κερµοπλαςτικι φλθ PVC  

 

2. Καλϊδιο χαμθλισ τάςθσ, Α05VV-U (παλαιοφ τφπου ΝΥΜ). Κα είναι ονοµαςτικισ τάςθσ 300/500V. Σφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 563 (HD 21.4). Οι 
αγωγοί κα είναι χάλκινοι µονόκλωνοι, ανάλογα µε τθν διατοµι τουσ. Το καλϊδιο κα αποτελείται από 3, 4 ι 5-αγωγοφσ µε κερµοπλαςτικι µόνωςθ. Το 
καλϊδιο κα ζχει εςωτερικι επζνδυςθ από ελαςτικό και εξωτερικι επζνδυςθ από κερµοπλαςτικι φλθ PVC. 

 

3. Καλϊδιο J1VV-U(R ) (παλαιοφ τφπου Ν.Υ.Υ.) Κα είναι ονοµαςτικισ τάςθσ 0.6/1KV. Σφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 843. Οι αγωγοί κα είναι χάλκινοι 
µονόκλωνοι ι πολφκλωνοι ανάλογα µε τθν διατοµι τουσ µε µόνωςθ από κερµοπλαςτικι φλθ PVC. Θ εςωτερικι επζνδυςθ του καλωδίου κα είναι από 
ελαςτικό ι ταινία PVC. Εξωτερικά κα ζχει επζνδυςθ από PVC.    

 

4. Καλϊδιο H03VV-F, H05VV-F (παλαιοφ τφπου ΝΥLHΥ, NYMHY) Κα είναι ονοµαςτικισ τάςθσ 300/300V. Σφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 563.5 (HD 21.5). 
Οι αγωγοί κα είναι χάλκινοι εφκαμπτοι με μόνωςθ και μανδφα από PVC.   

 

5. Χαρακτθριςµόσ καλωδίων και αγωγϊν.  
Οι αγωγοί κα φζρουν ςε όλο το µικοσ τουσ τουσ χαρακτθριςτικοφσ χρωµατιςµοφσ των φάςεων, ουδετζρου και γείωςθσ.   

 

6. Καλϊδιο UTP/cat6 
Καλϊδιο δικτφου UTP/cat6. Οι αγωγοί κα είναι χάλκινοι εφκαμπτοι, τζςςερα ςυνεςτραμμζνα ηεφγθ,  με κωράκιςθ από φφλλο αλουμινίου και μανδφα 
από PVC.   

 

7. Καλϊδιο τθλεφϊνου δφο ηευγϊν πλακζ, με μόνωςθ αγωγϊν από ςυμπαγζσ πολυαικυλζνιο και μανδφα από PVC 
 

8. Τα κουτιά διακλάδωςθσ των ορατϊν καλωδίων ΝΥΜ ι ΝΥΥ κα είναι τφπου ανκυγροφ από ειδικό πλαςτικό (duroplastic) εςωτερικισ διαµζτρου Φ-
70mm προςταςίασ Λ-65 τουλάχιςτον, ζςτω και αν ο χϊροσ όπου βρίςκονται είναι ξθρόσ, το πολφ µζχρι (4) ειςόδων-εξόδων.  
Οι είςοδοι-ζξοδοι κα είναι ελικοτοµθτεµζνεσ µε ςπείρωµα Pg16 για τθν κοχλίωςθ ςτυπιοκλιπτϊν από ειδικό πλαςτικό µε ελαςτικά παρεµβφςµατα για 
καλϊδια διαµζτρου 9-15mm. Για καλϊδια µε µεγαλφτερθ διάµετρο από Φ-15mm ι ςε περίπτωςθ που χρειάηονται περιςςότερεσ είςοδοι-ζξοδοι από 
(4) ανά ςθµείο διακλάδωςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν τετράγωνα κουτιά 100x100x45mm ι ορκογϊνια 100x125x50mm µε ελικοτόµθςθ. Οι 
χρθςιμοποιοφμενοι ςτυπιοκλίπτεσ κα είναι κατάλλθλοι για κοχλίωςθ ςτισ αντίςτοιχεσ ειςόδουσ και κατάλλθλοι για καλϊδια 9-15mm, 11-19mm .  

 

ΥΛΛΚΑ ΡΛΝΑΚΩΝ 

Αςφάλεια 16-35A, 50- 63 Α, 80-100 Α ΝΕΟΗED (πλιρθσ) Θ αςφάλεια ράγασ από πορςελάνθ κα είναι κατάλλθλθ για αςφάλεια τιξεωσ ΝΕΟΗΕD για φυςίγγι των 16-
35A, 50- 63 Α, 80-100 Α, κα ςυνοδεφεται από κοχλιωτό πϊμα αςφάλειασ από πορςελάνθ, κατάλλθλο για μεγζκθ αςφαλειϊν ενδ. τφπου Neozed : 16-35A, 50- 63 
Α, 80-100 Α.  Κα είναι κατάλλθλθ για δίκτυα τάςθσ 500V και κα φζρει ςιμα εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ και ςιμανςθ CE και κα είναι 
καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα.  
 

Αςφάλειασ πϊμα  

Κοχλιωτό πϊμα αςφάλειασ από πορςελάνθ, κατάλλθλο για μεγζκθ αςφαλειϊν ενδ.τφπου Diazed: 16Α, 25Α 63Α, 100Α.  

 

Αςφάλειασ πϊμα  

Κοχλιωτό πϊμα αςφάλειασ από πορςελάνθ, κατάλλθλο για μεγζκθ αςφαλειϊν ενδ.τφπου Neozed: 16-35A, 50- 63 Α, 80-100 Α.  

 

Αςφάλειασ βάςθ  

Βάςθ για αςφάλεια ενδ.τφπου NEOZED, κατάλλθλθ για μεγζκθ αςφαλειϊν: 16Α, 63Α, 100  A. 

 

Αςφάλειασ βάςθ μαχαιρωτισ  

Βάςθ μονι, για αςφάλεια μαχαιρωτι τφπου NH, κατάλλθλθ για μεγζκθ αςφαλειϊν: Νο00, Νο01.    

 

Αςφάλειασ φυςίγγιο  

Αςφάλεια τιξθσ ενδ.τφπου Neozed (DIN 57636/VDE0636), τάςθσ 220V, ονομαςτικισ ζνταςθσ: 6Α, 25Α, 35Α, 50A, 80Α.  
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Αςφάλειασ φυςίγγιο 

Αςφάλεια τιξθσ ενδ.τφπου Diazed (DIN 57636 / VDE0636), τάςθσ 220V, ονομαςτικισ ζνταςθσ:35A, 80Α, 100Α.  

Φυςίγγι 25 Α   
Το φυςίγγι αςφάλειασ τφπου ΔΕΘ 25, 35 & 50 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V και καμπφλθσ gL. Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ και κα φζρει ςιμα εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςθσ του με ςιμανςθ CE  
 
Φυςίγγι NEOZED 16, 20, 25, 35, 40, 50 & 63 A  
Το φυςίγγι αςφάλειασ NEOZED των 16, 20, 25, 35, 40, 50 & 63 A  κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V και καμπφλθσ gL. Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα 
με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ και κα φζρει ςιμα εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςισ του με ςιμανςθ CE  
 
Φυςίγγι DIAZED 10, 16, 20, 25, 35, 40, 50 & 63 A 
 Το Φυςίγγι DIAZED βραδείασ τιξεωσ 10, 16, 20, 25, 35, 40, 50 & 63 A κα είναι ονομαςτικισ τάςεωσ 500V και καμπφλθσ gL. Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ και κα φζρει ςιμα εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςθσ του με ςιμανςθ 
CE  
 
Φυςίγγι γυάλινο κυλινδρικό των 4, 6 & 8  A (5X20)  
Το φυςίγγι κα είναι κυλινδρικό από γυαλί των 4, 6 & 8 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ F και διαςτάςεων 5 mm x 20 mm. 
Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ και κα φζρει ςιμανςθ CE. Τα γενικά πρότυπα για τισ αςφάλειεσ τιξεωσ 
είναι IEC269,DIN/VDE57636/1-4, ΕΛΟΤ 446-86. Θ ικανότθτα διακοπισ ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC257, IEC269 και VDE0636  
 
Φυςίγγι γυάλινο κυλινδρικό των 10 Α (6Χ30)  
Το φυςίγγι κα είναι κυλινδρικό από γυαλί των 10 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ F και διαςτάςεων 6 mm x 30 mm. Ρρζπει να 
είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ και κα φζρει ςιμανςθ CE. Τα γενικά πρότυπα για τισ αςφάλειεσ τιξεωσ είναι 
IEC269,DIN/VDE57636/1-4, ΕΛΟΤ 446-86.Θ ικανότθτα διακοπισ ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC257, IEC269 και VDE0636.  
 
Φυςίγγι πορςελάνθσ κυλινδρικό των 6 & 10Α (8,5Χ31,5)  
Tο φυςίγγι κα είναι κυλινδρικό από πορςελάνθ των 6 & 10 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ F και διαςτάςεων 8,5 mm x 31,5 
mm. Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ και κα φζρει ςιμανςθ CE.Τα γενικά πρότυπα για τισ αςφάλειεσ 
τιξεωσ είναι IEC269,DIN/VDE57636/1-4, ΕΛΟΤ 446-86.Θ ικανότθτα διακοπισ ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC257, IEC269 και 
VDE0636  
 
Ενδεικτικι λυχνία  
Θ ενδεικτικι λυχνία κα είναι τφπου led, χρϊματοσ κόκκινου κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε ράγα και για τάςθ 220-250 V,και κα φζρει ςιμανςθ CE.  
 
Ενδεικτικι λυχνία τριπλι  
Θ ενδεικτικι λυχνία κα είναι τφπου led τριπλι, χρϊματοσ κόκκινου κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε ράγα και για τάςθ 220-250 V,και κα φζρει ςιμανςθ CE  
 
Διακόπτθσ ράγασ 1 X 40 A  
Για τον διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 40 Α , ονομαςτικι τάςθ 240/415 VAC, κα ζχει ζνα πόλο και κα φζρει ςιμα εγκρίςεωσ 
των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςισ του και ςιμανςθ CE.  
 
Διακόπτθσ ράγασ 2Χ40Α 
 Για τον διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 40 Α , ονομαςτικι τάςθ 240/415 VAC, κα ζχει δφο πόλουσ και κα φζρει ςιμα 
εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςισ του και ςιμανςθ CE.  
 
Διακόπτθσ ράγασ 3X125Α  
Για τον διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 125 Α , ονομαςτικι τάςθ 240/415 VAC, κα ζχει τρεισ πόλουσ και κα φζρει ςιμα 
εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςισ του και ςιμανςθ CE  
 
Διακόπτθσ ράγασ 3X40Α  
Για τον διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 40 Α , ονομαςτικι τάςθ 240/415 VAC, κα ζχει τρεισ πόλουσ και κα φζρει ςιμα 
εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςισ του και ςιμανςθ CE  
 
Διακόπτθσ ράγασ 3X63Α  
Για τον διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 63 Α , ονομαςτικι τάςθ 240/415 VAC, κα ζχει τρεισ πόλουσ και κα φζρει ςιμα 
εγκρίςεωσ των κανονιςμϊν TÜV CEI ι ανάλογο τθσ χϊρασ προζλευςισ του και ςιμανςθ CE  
 
Ρίνακασ 3 ςειρϊν εξωτερικόσ  
Ο πίνακασ κα είναι εξωτερικόσ, με διαςτάςεισ (500χ400χ200) καταςκευαςμζνοσ από γαλβανιηζ λαμαρίνα ικανοφ πάχουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτιβαρι 
καταςκευι του. Θ βαφι τθσ λαμαρίνασ κα είναι θλεκτροςτατικι με πολυεςτερικό χρϊμα υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ. Ο πίνακασ κα διακζτει τρεισ κενζσ ςειρζσ 
των δεκαπζντε (15) κζςεων, κα είναι καταςκευαςμζνοσ, ϊςτε να δζχεται ψθλό και κοντό υλικό ράγασ και κα διακζτει μεταλλικι μετϊπθ και μεταλλικι κφρα που 
κα αςφαλίηει με κοχλία μιςισ ςτροφισ ι με άλλο εξίςου αςφαλι τρόπο. Επίςθσ, κα ζχει ςτεγανότθτα τουλάχιςτον IP 54, κα είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με 
το πρότυπο IEC 439-1, EN 60439-3 ι παρεμφερζσ και κα φζρει ςιμανςθ CE.  
 
ελζ κζρμανςθσ 4 X 40 A  
Το ρελζ κζρμανςθσ κα είναι τεςςάρων πόλων, ονομαςτικοφ ρεφματοσ 40 Α με τζςςερισ ανοικτζσ επαφζσ και ονομαςτικισ τάςθσ 230-400 V. Κα είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το IEC/ΕΝ 947-4-1 ι IEC/ΕΝ 61095 ι παρεμφερζσ και κα φζρει ςιμανςθ CE.  
 
ελζ κζρμανςθσ 4 X 63 A  
Το ρελζ κζρμανςθσ κα είναι τεςςάρων πόλων, ονομαςτικοφ ρεφματοσ 63 Α με τζςςερισ ανοικτζσ επαφζσ και ονομαςτικισ τάςθσ 230-400 V. Κα είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με το IEC/ΕΝ 60947-4-1 ι IEC/ΕΝ 61095 ι παρεμφερζσ και κα φζρει ςιμανςθ CE.  
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Μικροαυτόµατοι προςταςίασ γραµµϊν  

Κα είναι κατά VDE-0641/3.64 από ιςχυρό ειδικό πλαςτικό κατάλλθλοι για απευκείασ ενςφινωςθ (κοφµπωµα, snap-on) ςε µεταλλικι υποδοχι (ράγα) 35mm κατά 
DIN-46277/3 εντάςεωσ βραχυκυκλϊςεωσ τουλάχιςτον 1,5ΚΑ ςε 380Vac ικανότθτασ χειριςµϊν (θλεκτρικϊν και µθχανικϊν) τουλάχιςτον-20.000.Κα µποροφν 
επίςθσ να ςτερεωκοφν και µε βίδεσ ςε αντίςτοιχθ υποδοχι.  

Οι µικροαυτόµατοι κα φζρουν µθχανιςµό για τθν αυτόµατθ απόηευξθ ςε περίπτωςθ υπερεντάςεωσ και υπερφορτίςεωσ (διµεταλλικό ρελαί) χαρακτθριςτικϊν 
αναλόγωσ µε τον προοριςµόν τθσ.  

Αυτόματθ αςφάλεια ράγασ 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Α  

Μικροαυτόματοι ράγασ μονοπολικοί και ονομαςτικισ τάςεωσ UN=220/230V. Κα ςτθρί-ηονται κουμπωτά ςε ράγα ςιδθροδρόμου των πινάκων φωτιςμοφ, κα 
ζχουν προςταςία ζναντι βραχυκυκλωμάτων 6ΚΑ και το περίβλθμα τουσ κα είναι από ενιςχυμζνο μονωτικό πλαςτικό. Θ καμπφλθ εντάςεωσ - χρόνου κα είναι 
τφπου C. Το υλικό κα διακζτει ςιμα ποιότθτασ CE. Κα αναφζρεται το εργοςτάςιο καταςκευισ και οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ εντάςεωσ χρόνου του 
μικροαυτομάτου.  

Αυτόµατοσ προςτατευτικόσ διακόπτθσ διαρροισ (διακόπτθσ διαφυγισ ζνταςθσ).  

Ο αυτόµατοσ προςτατευτικόσ διακόπτθσ ζναντι ςφάλµατοσ διαρροισ πρζπει να είναι υψθλισ ευαιςκθςίασ και να διακόπτει ακαριαία και ςε χρόνο το πολφ 
30msec επικίνδυνεσ τάςεισ που µποροφν να εµφανιςκοφν λόγω κατεςτραµµζνθσ µόνωςθσ ι λόγω επαφισ µε θλεκτροφόρα µζρθ. Επίςθσ κα πρζπει να διακόπτει 
οπωςδιποτε το ρεφµα µζςα ςε 30msec όταν θ διαρροι προσ τθ γι φκάςει τα 30mA. Ο αυτόµατοσ περιλαµβάνει µεταςχθµατιςτι ζνταςθσ ςτον οποίο διζρχονται 
οι φάςεισ και ο ουδζτεροσ του κυκλϊµατοσ που προςτατεφει.  

Σε περίπτωςθ επικίνδυνθσ διαρροισ θ τάςθ που δθµιουργείται εξ επαγωγισ ςτο δευτερεφον κφκλωµα του µεταςχθµατιςτι επενεργεί ωσ πθνίο απόηευξθσ και 
ζτςι επιτυγχάνεται ακαριαία διακοπι του κυκλϊµατοσ. Επίςθσ, κα φζρει κοµβίο για τον ζλεγχο τθσ ετοιµότθτάσ του.  

Ο αυτόµατοσ κα είναι διπολικόσ ι τετραπολικόσ για απόηευξθ µονοφαςικϊν ι τριφαςικϊν κυκλωµάτων ονοµαςτικισ ζνταςθσ 40-63Α.  

Κα φζρει ςφςτθµα µανδάλωςθσ για ταχεία τοποκζτθςθ ςε ράγα θλεκτρικοφ πίνακα κακϊσ και οπζσ για τθν ςτερζωςι του µε βίδεσ  

 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΕΟΤΑΣΤΛΚΟΣ ΦΩΤΛΣΜΟΣ 

1.   ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΚΟΚΚΛΝΟΥ Ι ΚΛΤΛΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ  
1.Ο φωτοςωλινασ κα είναι λείοσ, διαφανισ χωρίσ γραμμϊςεισ, λευκοφ χρϊματοσ εφκαμπτοσ (δεν κα ςπάηει),  ςυμπαγισ,  μεγάλθσ αντοχισ καταςκευαςμζνοσ 
από υψθλισ ποιότθτοσ PVC (Α ποιότθτοσ) διαμζτρου Φ 13, μονοκάναλοσ και με αντοχι ςε πίεςθ 120 Kg/cm2 περίπου και αντοχισ ςε κερμοκραςίεσ 
περιβάλλοντοσ από -20ο C ζωσ 60ο C. Στο εςωτερικό, κα φζρει 36 λαμπτιρεσ τουλάχιςτον ανά μζτρο, διπλοφ νιματοσ ιςχφοσ περίπου 16.4 W/m, ςτακεροφ 
φωτιςμοφ, μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 25.000 ϊρεσ και άνω, κα είναι class 2 και οι λαμπτιρεσ. Κα πρζπει να μθν ςβινει εξϋ ολοκλιρου αν ζνασ ι περιςςότεροι 
λαμπτιρεσ πάψουν να λειτουργοφν. Ο φωτιςμόσ τον οποίο κα παρζχει κα πρζπει να είναι περιμετρικόσ και όχι μονόπλευροσ επί ποινιαποκλειςμοφ (οι 
λαμπτιρεσ κα είναι τοποκετθμζνοι παράλλθλα με τον άξονα του φωτοςωλινα).Ο φωτοςωλινασ κα μπορεί να κόβεται ανά μζτρο. Επίςθσ κα φζρει ςιμανςθ CE 
με απαραίτθτθ τθν προςκόμιςθ παραςτατικοφ με ποινι αποκλειςμοφ ISO τθσ ςειράσ 9001: 2008 ι μεταγενζςτερο για το εργοςτάςιο καταςκευισ. Ο 
φωτοςωλινασ κα είναι ανκεκτικόσ ςτισ εξωτερικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ και δεν κα επθρεάηεται από τθν θλιακι ακτινοβολία για αυτό το λόγο θ εγγφθςθ του 
πλαςτικοφ κα είναι τουλάχιςτόν 4 ζτθ.  
2.Ο φωτοςωλινασ κα παραδοκεί ςε κουλοφρεσ των 100 μζτρων οι οποίεσ κα ςυνοδεφονται από δζκα (10) καλϊδια παροχισ , κακϊσ και αντίςτοιχεσ τάπεσ και φισ 
ςυνδζςεωσ ( αρςενικό – κθλυκό ).Στο καλϊδιο παροχισ δεν κα υπάρχει ρευματολιπτθσ, αλλά κα ζχει τουσ ακροδζκτεσ επικαςςιτερομζνουσ ζτοιμουσ για ςφνδεςθ 
ςτθν παροχι ρεφματοσ του δικτφου. Τα πιςτοποιθτικά CE υποχρεωτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ CE ειςαγωγζα ι καταςκευαςτι 
ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται ότι τα υπό προμικεια είδθ είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που αναφζρονται ςτο ςχετικό 
πιςτοποιθτικό CE. Κα υπάρχει αναλυτικι τεχνικι περιγραφι, υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από τον προςφζροντα, κακϊσ και αναφορά ςε οτιδιποτε άλλο 
απαιτείται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ των υλικϊν με τισ προδιαγραφζσ που ζχει κζςει θ Υπθρεςία. Ο ειςαγωγζασ ι καταςκευαςτισ ςτθν θμεδαπι των 
παραπάνω ειδϊν κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ειδικά για τα είδθ αυτά ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ.  
 

 

2. ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑΣ ΜΕ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ (ΡΑΓΟΥ)  
1.Ο φωτοςωλινασ κα είναι λείοσ, διαφανισ, με απόχρωςθ κερμοφ λευκοφ φωτόσ (πάγου), εφκαμπτοσ (δεν κα ςπάηει), ςυμπαγισ, μεγάλθσ αντοχισ 
καταςκευαςμζνοσ από υψθλισ ποιότθτοσ PVC (Α ποιότθτοσ) διαμζτρου Φ 13, μονοκάναλοσ και με αντοχι ςε πίεςθ 120 Kg/cm2 περίπου και αντοχισ ςε 
κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20ο C ζωσ +60ο C. Στο εςωτερικό κα φζρει, 36 mini λαμπτιρεσ LED ανά μζτρο, ιςχφοσ περίπου 3,5 ζωσ 4,5 W/m, ςτακεροφ 
φωτιςμοφ, μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 100.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ,. Ο φωτοςωλινασ κα μπορεί να κόβεται ανά 1 μζτρο. Ο φωτιςμόσ τον οποίο κα παρζχει 
κα πρζπει να είναι περιμετρικόσ και όχι μονόπλευροσ επί ποινι αποκλειςμοφ (οι λαμπτιρεσ κα είναι τοποκετθμζνοι παράλλθλα με τον άξονα του φωτοςωλινα).  
Κα πρζπει να μθν ςβινει εξϋ ολοκλιρου αν ζνασ ι περιςςότεροι λαμπτιρεσ πάψουν να λειτουργοφν. Ο φωτοςωλινασ κα είναι ανκεκτικόσ ςτισ εξωτερικζσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ και δεν κα επθρεάηεται από τθν θλιακι ακτινοβολία για αυτό το λόγο θ εγγφθςθ του πλαςτικοφ κα είναι τουλάχιςτόν 4 ζτθ.   
2.Ο φωτοςωλινασ κα παραδοκεί ςε κουλοφρεσ των 100 μζτρων, οι οποίεσ κα ςυνοδεφονται θ κάκε μία από 10 αντίςτοιχα καλϊδια παροχισ από καουτςοφκ 
υποχρεωτικά τφπου H05RN-F 2Χ1 mm2 ι 3Χ1 mm2 με ςτακεροποιθτι IP 55 ϊςτε κατά τθν λειτουργία τθσ θ φωτοςωλινα να μθν τρεμοςβινει κακϊσ και 
αντίςτοιχεσ τάπεσ και φισ ςυνδζςεωσ ( αρςενικό – κθλυκό ). Στο καλϊδιο παροχισ δεν κα υπάρχει ρευματολιπτθσ, αλλά κα ζχει τουσ ακροδζκτεσ 
επικαςςιτερομζνουσ ζτοιμουσ για ςφνδεςθ ςτθν παροχι ρεφματοσ του δικτφου. Επίςθσ κα φζρει ςιμανςθ CE με απαραίτθτθ τθν προςκόμιςθ παραςτατικοφ επί 
ποινι αποκλειςμοφ ISO τθσ ςειράσ 9001: 2008 ι μεταγενζςτερο για το εργοςτάςιο καταςκευισ. Τα πιςτοποιθτικά CE υποχρεωτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από 
ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ CE ειςαγωγζα ι καταςκευαςτι ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται ότι τα υπό προμικεια είδθ είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που αναφζρονται ςτο ςχετικό πιςτοποιθτικό CE. Τα παραπάνω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά είναι τα απαραιτιτωσ και επί ποινι 
αποκλειςμοφ ηθτοφμενα.  Ο ειςαγωγζασ ι καταςκευαςτισ ςτθν θμεδαπι των παραπάνω ειδϊν κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ειδικά για τα είδθ αυτά ςε 
εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ.    
 

3. ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ WARΜ LIGHT LED  
1.Ο φωτοςωλινασ κα είναι λείοσ, διαφανισ, με απόχρωςθ κερμοφ λευκοφ φωτόσ (warm light), εφκαμπτοσ (δεν κα ςπάηει), ςυμπαγισ, μεγάλθσ αντοχισ 
καταςκευαςμζνοσ από υψθλισ ποιότθτοσ PVC (Α ποιότθτοσ) διαμζτρου Φ 13, μονοκάναλοσ και με αντοχι ςε πίεςθ 120 Kg/cm2 περίπου και αντοχισ ςε 
κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20ο C ζωσ +60ο C. Στο εςωτερικό κα φζρει, 36 mini λαμπτιρεσ LED warm light ανά μζτρο, ιςχφοσ περίπου 3,5 ζωσ 4,5 W/m, 
ςτακεροφ φωτιςμοφ, μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ 100.000 ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ,. Ο φωτοςωλινασ κα μπορεί να κόβεται ανά 1 μζτρο. Ο φωτιςμόσ τον οποίο κα 
παρζχει κα πρζπει να είναι περιμετρικόσ και όχι μονόπλευροσ επί ποινι αποκλειςμοφ (οι λαμπτιρεσ κα είναι τοποκετθμζνοι παράλλθλα με τον άξονα του 
φωτοςωλινα).  Κα πρζπει να μθν ςβινει  εξϋ ολοκλιρου αν ζνασ ι περιςςότεροι λαμπτιρεσ πάψουν να λειτουργοφν.  Ο φωτοςωλινασ κα είναι ανκεκτικόσ ςτισ 
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εξωτερικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ και δεν κα επθρεάηεται από τθν θλιακι ακτινοβολία για αυτό το λόγο θ εγγφθςθ του πλαςτικοφ κα είναι τουλάχιςτόν 4 ζτθ.  
2.Ο φωτοςωλινασ κα παραδοκεί ςε κουλοφρεσ των 100 μζτρων, οι οποίεσ κα ςυνοδεφονται θ κάκε μία από 10 αντίςτοιχα καλϊδια παροχισ από καουτςοφκ 
υποχρεωτικά τφπου H05RN-F 2Χ1 mm2 ι 3Χ1 mm2 με ςτακεροποιθτι IP 55 ϊςτε κατά τθν λειτουργία τθσ θ φωτοςωλινα να μθν τρεμοςβινει κακϊσ και 
αντίςτοιχεσ τάπεσ και φισ ςυνδζςεωσ ( αρςενικό – κθλυκό ). Στο καλϊδιο παροχισ δεν κα υπάρχει ρευματολιπτθσ, αλλά κα ζχει τουσ ακροδζκτεσ 
επικαςςιτερομζνουσ ζτοιμουσ για ςφνδεςθ ςτθν παροχι ρεφματοσ του δικτφου. Επίςθσ κα φζρει ςιμανςθ CE με απαραίτθτθ τθν προςκόμιςθ παραςτατικοφ επί 
ποινι αποκλειςμοφ ISO τθσ ςειράσ 9001: 2008 ι μεταγενζςτερο για το εργοςτάςιο καταςκευισ. Τα πιςτοποιθτικά CE υποχρεωτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από 
ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ CE ειςαγωγζα ι καταςκευαςτι ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται ότι τα υπό προμικεια είδθ είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα που αναφζρονται ςτο ςχετικό πιςτοποιθτικό CE. Τα παραπάνω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά είναι τα απαραιτιτωσ και επί ποινι 
αποκλειςμοφ ηθτοφμενα. Ο ειςαγωγζασ ι καταςκευαςτισ ςτθν θμεδαπι των παραπάνω ειδϊν κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ ειδικά για τα είδθ αυτά ςε 
εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ. 
 
4. ΦΛΣ ΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑ LED  
Το φισ κα φζρει από τθν μία πλευρά ςυνδετιρα με δφο μεταλλικά άκρα για ςφνδεςθ με τον φωτοςωλινα και ςτο άλλο άκρο φισ ςοφκο για ςφνδεςθ με το δίκτυο. 
Επίςθσ κα φζρει μετρατοπζα με ςτακεροποιθτι IP 55 ϊςτε κατά τθν λειτουργία του ο φωτοςωλινασ να μθν τρεμοςβινει. Το καλϊδιο κα είναι μικουσ ενόσ 
μζτρου περίπου διατομισ 2Χ1 mm2, τφπου υποχρεωτικά HO5RN – F με ςιμανςθ CE.  
 
5.   ΦΛΣ ΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑ  
Το φισ κα φζρει από τθν μία πλευρά ςυνδετιρα με δφο μεταλλικά άκρα για ςφνδεςθ με τον φωτοςωλινα και ςτο άλλο άκρο φισ ςοφκο για ςφνδεςθ με το δίκτυο. 
Το καλϊδιο κα είναι μικουσ ενόσ μζτρου περίπου διατομισ 2Χ1 mm2, τφπου υποχρεωτικά HO5RN – F. με ςιμανςθ CE.  
 
6.  ΦΛΣ ΤΑΣΕΩΣ ΓΥΛΑΝΤΑΣ LED  
Το φισ κα φζρει από τθν μία πλευρά ςυνδετιρα για ςφνδεςθ με τθ γυρλάντα και ςτο άλλο άκρο φισ ςοφκο για ςφνδεςθ με το δίκτυο. Επίςθσ κα φζρει μετατροπζα 
με ςτακεροποιθτι IP 55 ϊςτε κατά τθν λειτουργία τθσ θ γιρλάντα να μθν τρεμοςβινει.Το καλϊδιο παροχισ από καουτςοφκ υποχρεωτικά τφπου H05RN-F 2Χ1 
mm2 ι 3Χ1 mm2 καλϊδιο κα είναι μικουσ ενόσ μζτρου περίπου διατομισ 2Χ1 mm2, τφπου υποχρεωτικά HO5RN – F με ςιμανςθ CE.  
 

7. ΦΛΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑ (ΚΑΦΛ - ΑΚΛΔΑ)  
Το φισ ςφνδεςθσ κα φζρει από τθν μία πλευρά ςυνδετιρα με δφο μεταλλικά άκρα για ςφνδεςθ με το φωτοςωλινα και ςτο άλλο άκρο δφο μεταλλικά ςτελζχθ 
(καρφιά) για ςφνδεςθ με το καλϊδιο παροχισ ρεφματοσ με ςιμανςθ CE.  
 
8. ΦΛΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΦΩΤΟΣΩΛΘΝΑ (ΑΚΛΔΑ - ΑΚΛΔΑ)  
Το φισ ςφνδεςθσ κα φζρει δφο μεταλλικά άκρα ςτισ δφο πλευρζσ αντίςτοιχα για ςφνδεςθ φωτοςωλινων μεταξφ τουσ με ςιμανςθ CE.  
 
9. ΜΑΚΑΟΝΛ ΚΕΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟ ΡΛΑΣΤΛΚΟ 20 ΜΜ  
Το μακαρόνι κα είναι κερμοςυςτελόμενο πλαςτικό διαφανζσ διαμζτρου 20 mm.  
 

 
Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 
Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  
ΚΕΩΘΚΘΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
 

 

Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                     ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΛΚΘΣ                                           

ΔΘΜΟΣ  ΑΛΓΑΛΕΩ   
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                                                 
ΤΜΘΜΑ  Θ/Μ 

ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 
Τ.Κ 12243 
  

A.ΜΕΛ     :  41/5-5-2017 

Α. ΡΩΤ.:   33598/6-10-2017 

Κ.Α.: 20.7335.006, 15.7331.029 

64.6699.001, 30.6661.007 

30.7135.001  

CPV: 31681410-0 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ II 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΠΣ 

       ΟΜΑΔΑ Α' 
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ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α1ϋ: ΛΑΜΡΤΘΕΣ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Λαμπτιρασ LED SMD 6 ζωσ 8W/WW (~2700K-
827)/B22/ >650Lm >15000h/A60 / >A+/240V 

τεμ. 100,00 3,05  305,00 

 2 Λαμπτιρασ LED SMD 14 ζωσ 15W/WW (~2700K-
827)/E27/ >1350Lm/ >25000h/A68 />A+/240V 

τεμ. 100,00 7,95  795,00 

 3 Λαμπτιρασ LED SMD 35 ζωσ 38W E27/ 
>3150Lm/>25000h/>IP44/>A+/240V 

τεμ. 80,00 20,00  1.600,00 

 4 Λαμπτιρασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θλεκτρονικόσ 
23W-25W/>1400Lm/ >12000h/E27/T2 

τεμ. 300,00 3,50  1.050,00 

 5 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ PL/18W/G24d-2/240V τεμ. 150,00 2,00  300,00 

 6 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 18W/840/X8 /G13/ 
240V/L~600mm 

τεμ. 1.200,00 1,50  1.800,00 

 7 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 36W/840/Τ8 /G13/ 
240V/L~1200mm 

τεμ. 550,00 1,80  990,00 

 8 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 58W/840/Τ8/G13/ 
240V/L~1500mm 

τεμ. 300,00 2,50  750,00 

 9 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 54W/840/Τ5/G5/ 
240V/L~1200mm 

τεμ. 300,00 2,20  660,00 

 10 Λαμπτιρασ Αλογόνου Λωδίνθσ Σωλθνοειδισ Διπλοφ 
Άκρου 120W/ /R7s/J78mm/>2200Lm/ >2000h/240V 

τεμ. 50,00 2,50  125,00 

 11 Λαμπτιρασ Αλογόνου Λωδίνθσ Σωλθνοειδισ Διπλοφ 
Άκρου 230W/ /R7s/J 118mm/>4600Lm />2000h/240V 

τεμ. 50,00 2,80  140,00 

 12 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων Διπλοφ Άκρου 
HQI 150W/MH-Q/RX7s/ 
842/~4200K/>12000Lm/>18000h/240V 

τεμ. 50,00 8,00  400,00 

 13 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων HQI 
250W/E40/842/~4200K/ >18000Lm/ >15000h/240V 

τεμ. 80,00 16,00  1.280,00 

 14 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων HQI 
400W/E40/842/~4200K / >31000Lm/ >15000h/240V 

τεμ. 80,00 18,00  1.440,00 

 15 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων HQI 100W/MH- 
Q/E27/842/ ~4200K/ >8000Lm/ >15000h/240V 

τεμ. 80,00 16,00  1.280,00 

 16 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν ΑλογονιδίωνHQI 80-125W Ε27 
ΓΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΜΕ ΟΓΑΝΑ ΥΔΑΓΥΟΥ 7000lm 
20000h 

τεμ. 80,00 22,00  1.760,00 

 17 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
70W/ HPS /E27/~2000K 5500Lm 28000h με 
ενςωματομζνο εκκινθτι 

τεμ. 150,00 9,50  1.425,00 

 18 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
150W/HPS /E40/~2000K/> 15900Lm/>28000h/240V 

τεμ. 140,00 13,00  1.820,00 

 19 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
250W/HPS /E40/~2000K/ >29000Lm/>28000h/240V 

τεμ. 150,00 14,00  2.100,00 

 20 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
400W/HPS /E40/~2000K/ >53000Lm/ >30000h/240V 

τεμ. 170,00 11,00  1.870,00 
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21 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν αλογονιδίων 150W  G12 
4200K 

τεμ. 50,00 14,50  725,00 

 22 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν αλογονιδίων70W  G12 4200K τεμ. 50,00 14,50  725,00 

 23 Λαμπτιρασ  HQI 400W λευκζσ Ε40 ςωλθνωτζσ 4000K τεμ. 80,00 15,00  1.200,00 

 24 Λαμπτιρασ  HQI 250Wλευκζσ Ε40 ςωλθνωτζσ 4000K τεμ. 80,00 12,00  960,00 

 25 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων CDM-TC 70W/830 
G8,5 3-4000K 

τεμ. 80,00 14,50  1.160,00 

 26 Λαμπτιρασ LED R63 7-8W E27 ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 
GAYER LKCE278 ι ιςοδφναμου  4000K 

τεμ. 100,00 7,50  750,00 

 27 Λαμπτιρασ LED 5-6W E27 ενδεικτικοφ τυπου  ι 
ιςοδυναμου GAYER LACE276,5 4000K  

τεμ. 100,00 5,15  515,00 

 28 Λαμπτιρασ οικονομίασ PL 42W GX24q-4 (4-ακίδεσ) 
4000K ενδεικτικοφ τυπου philips ι ιςοδφναμθσ 

τεμ. 100,00 7,12  712,00 

 29 Λαμπτιρασ ιωδίνθσ 2 άκρων 200W 118ΜΜ τεμ. 100,00 1,80  180,00 

 30 Λαμπτιρασ led PAR38 E27 14-16W 230V 4000k  1450lm  τεμ. 100,00 11,00  1.100,00 

 31 Λαμπτιρασ Τ8  LED τφπου Φκορίου 9-10W 230V 0,6m  
4500K  G13 

τεμ. 100,00 3,80  380,00 

 32 Λαμπτιρασ led τφπου φκορίου T8 120cm 18-20W G13 
4000k  1650 lumen  

τεμ. 100,00 5,50  550,00 

 33 Λαμπτιρασ LED φκορίου G13 T8 1,50m 24-27W 240V τεμ. 100,00 8,50  850,00 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α1' 31.697,00 31.697,00  

   ΦΡΑ 24% 7.607,28 

    ΣΥΝΠΛΟ Α' 39.304,28 

    

  

 

    

  

 

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ A2' : ΦΩΤΛΣΤΛΚΑ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ.  
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ Βραχίονα για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 150W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 15,00 55,00  825,00 

 2 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ Βραχίονα για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 250W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 15,00 63,00  945,00 

 3 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ Βραχίονα για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 400W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 12,00 72,00  864,00 

 4 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ κρεμαςτό για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 150W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 10,00 68,00  680,00 

 5 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ κρεμαςτό για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 250W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 2,00 80,00  160,00 

 6 Φωτιςτικό οδοφωτιςμοφ LED 40W τεμ. 15,00 180,00  2.700,00 

 7 Φωτιςτικό οδοφωτιςμοφ LED 80W τεμ. 10,00 270,00  2.700,00 

 8 Φωτιςτικό οδοφωτιςμοφ LED 110W τεμ. 4,00 340,00  1.360,00 

 9 Ρροβολεασ ΜΘ 250W τεμ. 21,00 40,00  840,00 
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10 Ρροβολεασ ΜΘ 400W τεμ. 10,00 44,00  440,00 

 11 Ρροβολεασ ΜΘ 1000W (κενόσ, χωρίσ όργανα ζναυςθσ) τεμ. 2,00 106,00  212,00 

 12 Ρροβολεασ LED 20-25W τεμ. 10,00 28,00  280,00 

 13 Ρροβολεασ LED 30-40W τεμ. 10,00 51,00  510,00 

 14 Ρροβολεασ LED 50-60W τεμ. 10,00 68,00  680,00 

 15 Ρροβολεασ LED 100-110W τεμ. 1,00 88,00  88,00 

 16 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 1Χ18W  τεμ. 10,00 17,00  170,00 

 17 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 2Χ18W  τεμ. 10,00 20,00  200,00 

 18 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 4Χ18W  τεμ. 100,00 26,00  2.600,00 

 19 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 2Χ36W  τεμ. 20,00 26,00  520,00 

 20 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 2Χ58W  τεμ. 30,00 33,00  990,00 

 21 Φωτιςτικό led panel 30-40W 60Χ60 cm, ψευδοροφισ τεμ. 55,00 40,00  2.200,00 

 22 Φωτιςτικό led panel 30-40W 60Χ60 cm, οροφισ τεμ. 45,00 55,00  2.475,00 

 23 Φωτιςτικό led panel 30-40W 30Χ120 cm, οροφισ τεμ. 20,00 62,00  1.240,00 

 24 Φωτιςτικό led χελϊνα 10-12 W  τεμ. 48,00 14,00  672,00 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α2' 24.351,00 24.351,00  

   ΦΡΑ 24% 5.844,24 

    ΣΥΝΠΛΟ Α2' 30.195,24 

       

       

 ΥΡΟΟΜΑΔΑ Α3' :  ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΦΩΤΛΣΤΛΚΩΝ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Μπάλα Φωτιςτικοφ Εξωτερικοφ Χϊρου Ακρυλικι Οπάλ 
Φ40mm 

τεμ. 40 16,00  640,00 

 2 Ντουί Ρορςελάνθσ E27 με Βάςθ Μαςτοφ/Λαμάκι 
Βιδϊματοσ ςε Βάςθ 

τεμ. 50,00 0,80  40,00 

 3 Ντουί Ρορςελάνθσ Διαιροφμενο E40 Φωτιςτικοφ 
Οδοφωτιςμοφ 

τεμ. 50,00 1,60  80,00 

 4 Ντουί Φωτιςτικοφ Φκορίου τφπου U τεμ. 50,00 0,40  20,00 

 5 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ Νάτριου & Μεταλλικϊν 
Αλογονιδίων NAHJ 70W 

τεμ. 50,00 9,00  450,00 

 6 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ Νάτριου & Μεταλλικϊν 
Αλογονιδίων NAHJ 100W 

τεμ. 50,00 9,00  450,00 

 7 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ NAV Νάτριου & ΜΘ-
QΜεταλλικϊν Αλογονιδίων NAHJ 150W 

τεμ. 50,00 11,00  550,00 
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8 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ NAV Νάτριου & ΜΘ-Q 
Μεταλλικϊν Αλογονιδίων NAHJ 250W 

τεμ. 50,00 18,00  900,00 

 9 Κουτί  με  προκαλωδιωμζνα όργανα ζναυςθσ  (Βallast, 
εναυςτιρασ, πυκωτισ )   για Ρροβολζα Εξωτερικό ΜΘ-
Q Μεταλλικϊν Αλογονιδίων 1000W, πλιρεσ  

τεμ. 10,00 95,00  950,00 

 10 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Ρροβολζα Εξωτερικό ΜΘ-Q Μεταλλικϊν Αλογονιδίων 
2000W 

τεμ. 20,00 85,00  1.700,00 

 11 Εκκινθτισ για Λαμπτιρα Μετάλλου HQI & Νατρίου 
70W ζωσ 400W 

τεμ. 200,00 3,00  600,00 

 12 Εκκινθτισ για Λαμπτιρα Μετάλλου HQI &Νατρίου 
600W ζωσ 1000W 

τεμ. 10,00 10,00  100,00 

 13 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ 
36W 

τεμ. 100,00 3,20  320,00 

 14 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ 
58W 

τεμ. 100,00 6,50  650,00 

 15 Στάρτερ για Λάμπεσ Φκορίου 4-22W/ 240V τεμ. 500,00 0,20  100,00 

 16 Στάρτερ για Λάμπεσ Φκορίου 4-65W/ 240V τεμ. 500,00 0,20  100,00 

 17 Βάςθ Στάρτερ Βιδωτι/Καρφωτι τεμ. 50,00 0,25  12,50 

 18 Κλεμαςφάλεια 5Χ20 τεμ. 20,00 0,40  8,00 

 19 Αςφαλειοκικθ καλωδίου Κυλινδρικι 6Χ30 τεμ. 20,00 0,50  10,00 

 20 Μπράτςο/Βραχίονασ για Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ από 
Γαλβανιςμζνθ Σιδεροςωλινα 0 60mm Συνολικό Μικοσ 
: 1m Ακτίνα Καμπυλότθτασ : 200mm οριηόντια προβολι 
0,65m με γαλβανιηζ κολάρα 30x3mm 

τεμ. 20,00 20,00  400,00 

 21 Τςζρκι Ανοξείδωτο για Στερζωςθ Μπράτςου/Βραχίονα 
Οδοφωτιςμοφ 19Χ0,5mm 

Kg 45,00 1,80  81,00 

 22 Συνδετιρεσ με Ροδαράκια Γαλβανιηζ για Τςζρκι 
Στερζωςθσ Ανοξείδωτο 19Χ0,5mm 

τεμ. 50,00 0,50  25,00 

 23 Γάςτρεσ Φωτιςτικϊν Ρλατειϊν Αλουμινίου Μ20 
πλιρεισ 

τεμ. 10,00 30,00  300,00 

 24 Μπάλα φωτιςτικοφ φ400 Λευκι λαιμόσ φ180 τεμ. 15,00 13,00  195,00 

 25 Μπάλα φωτιςτικοφ φ400 Διάφανθ λαιμόσ φ180  τεμ. 15,00 13,00  195,00 

 26 Σφςτθμα ζναυςθσ 1000W IP20  τεμ. 5,00 85,00 425,00 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α3' 9.301,50 9.301,50  

   ΦΡΑ 24% 2.232,36 

    ΣΥΝΠΛΟ Α3' 11.533,86 

 

       

       ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α4' : ΚΑΛΩΔΛΑ ΚΛΡ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA 
HO7V-U 1x1,5mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500,00 0,30  150,00 
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2 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA 
HO7V-U 1x2,5mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500,00 0,42  210,00 

 3 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA 
HO7V-R 1x6mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500,00 0,98  490,00 

 4 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA 
HO7V-R 1x10mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500,00 1,50  750,00 

 5 Καλϊδιο εφματοσ  NYM H05VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm2 m 500,00 0,80  400,00 

 6 Καλϊδιο εφματοσ NYM H05VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm2 m 400,00 1,20  480,00 

 7 Καλϊδιο εφματοσ NYM H05VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm2 m 500,00 1,90  950,00 

 8 Καλϊδιο εφματοσ Ρολφκλωνο Εφκαμπτο NYMHY 
H05VV-F 3G1,5 - 3x1,5mm2 

m 200,00 1,00  200,00 

 9 Καλϊδιο εφματοσ Ρολφκλωνο Εφκαμπτο NYMHY 
H05VV-F 3G2,5 - 3x2,5mm2 

m 200,00 1,30  260,00 

 10 Καλϊδιο εφματοσ Ρολφκλωνο Εφκαμπτο NYMHY 
H05VV-F 3G6 -3x6mm2 

m 100,00 1,65  165,00 

 11 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm2 m 200,00 1,00  200,00 

 12 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm2 m 300,00 1,40  420,00 

 13 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-U 3G6 - 3x6mm2 m 200,00 1,90  380,00 

 14 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-R 3G10 - 3x10mm2 m 100,00 4,80  480,00 

 15 Καλϊδιο εφματοσ  NYY J1VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm2 m 300,00 2,00  600,00 

 16 Καλϊδιο εφματοσ NYY J1VV-U 5G6 - 5x6mm2 m 200,00 3,20  640,00 

 17 Καλϊδιο εφματοσ  NYY J1VV-R 5G10-5x10mm2 m 100,00 7,00  700,00 

 18 Καλϊδιο Δικτυοφ CAT6 UTP m 1500,00 0,45  675,00 

 19 Καλϊδιο Λευκό 4Ρολικο Τθλεφϊνου για Αμερικάνικο 
Φισ 

m 300,00 0,15  45,00 

 20 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 2,5mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10,00 0,75  7,50 

 21 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 4mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10,00 0,80  8,00 

 22 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 6mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10,00 0,85  8,50 

 23 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 10mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10,00 1,20  12,00 

 24 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 12mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10,00 1,45  14,50 

 25 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 16mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10,00 1,90  19,00 

 26 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 25mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 5,00 3,70  18,50 

 27 Κυπαριςςάκι Σφνδεςθσ Καλωδίων 10mm (ςειρά των 
10) 

τεμ. 5,00 9,25  46,25 

 28 Κυπαριςςάκι Σφνδεςθσ Καλωδίων 16mm (ςειρά των 
10) 

τεμ. 3,00 10,00  30,00 
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29 Καλφμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψεσ/Caps 1,52,5mm2 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 2,20  4,40 

 30 Καλφμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψεσ/Caps 4mm2 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 2,80  5,60 

 31 Καλφμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψεσ/Caps 610mm2 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 3,30  6,60 

 32 Δεματικά Καλωδίων Μαφρα Ρροςταςία ~550x7,6mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 13,50  27,00 

 33 Δεματικά Καλωδίων Μαφρα Ρροςταςία UV ~760x9mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 1,00 22,50  22,50 

 34 Βάςθ Δεματικϊν Καλωδίων Αυτοκόλλθτθ 
3x3cm(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 4,50  9,00 

 35 Κανάλι Καλωδίων Επιδαπζδιο Ρλαςτικό Αυτοκόλλθτο 
~50x11mm 2m 

τεμ. 4,00 7,25  29,00 

 36 Κανάλι Καλωδίων Επιδαπζδιο Ρλαςτικό Αυτοκόλλθτο 
~70x18mm 2m 

τεμ. 2,00 10,80  21,60 

 37 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS Αυτοκόλλθτο ~20x10mm 2m 

τεμ. 10,00 1,20  12,00 

 38 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~40x25mm 2m 

τεμ. 10,00 2,20  22,00 

 39 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~60x40mm 2m 

τεμ. 10,00 4,00  40,00 

 40 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~80x40mm 2m 

τεμ. 5,00 6,00  30,00 

 41 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~80x60mm 2m 

τεμ. 5,00 6,00  30,00 

 42 Κανάλι Διελεφςεωσ/Δομθμζνθσ Επίτοιχο Ρλαςτικό με 
Καπάκι ~100x40mm 2m 

τεμ. 5,00 9,00  45,00 

 43 Εξωτερικι Γωνία για Κανάλι Διελεφςεω σ/ Δομθμζνθ σ 
~100x40-60mm 

τεμ. 3,00 2,30  6,90 

 44 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ 
Ευκφγραμμοσ Γκρι 0 20mm 3m 

m 21,00 0,55  11,55 

 45 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ 
Ευκφγραμμοσ Γκρι 0 32mm 3m 

m 21,00 1,20  25,20 

 46 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ Σπιράλ 
Γκρι 0 20mm 1m 

m 50,00 0,40  20,00 

 47 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ Σπιράλ 
Γκρι 0 32mm 1m 

m 50,00 0,75  37,50 

 48 Κολάρο Στιριξθσ Σωλινα Ρλαςτικό Γκρι 0 20mm τεμ. 50,00 0,15  7,50 

 49 Κολάρο Στιριξθσ Σωλινα Ρλαςτικό Γκρι 0 32mm τεμ. 50,00 0,20  10,00 

 50 Μοφφα Σωλινα Ρλαςτικι Θλεκτρολογικι Γκρι 0 20mm τεμ. 10,00 0,20  2,00 

 51 Μοφφα Σωλινα Ρλαςτικι Θλεκτρολογικι Γκρι RA 0 
32mm 

τεμ. 10,00 0,35  3,50 

 52 Κουτί Επίτοιχο Θλεκτρολογικό ~110X110Χ74mm IP65 τεμ. 5,00 2,70  13,50 

 53 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 5X20mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10,00 0,90  9,00 

 54 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 7X25mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10,00 1,00  10,00 

 55 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 9X25mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10,00 1,30  13,00 
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56 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 12X35mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10,00 2,50  25,00 

 57 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 20X45mm 
(ςυςκευαςία 50 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 4,00  8,00 

 58 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 6mm (ςυςκευαςία 
100 τεμαχίων) 

τεμ. 10,00 1,50  15,00 

 59 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 8mm (ςυςκευαςία 
100 τεμαχίων) 

τεμ. 10,00 1,50  15,00 

 60 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 10mm 
(ςυςκευαςία 50 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 1,50  3,00 

 61 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 12mm 
(ςυςκευαςία 25 τεμαχίων) 

τεμ. 2,00 2,50  5,00 

 62 Ταινία Καλωδίων Μονωτικι 19χ20 διαφόρων 
χρωμάτων  

τεμ. 30,00 0,90  27,00 

 63 Ταινία Καουτςοφκ Αυτοβουλκαηόμενθ (χωρίσ 
κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαφρθ 

τεμ. 10,00 11,00  110,00 

 64 Τςζρκι Στιριξθσ Μεταλλικό για Ατςαλόκαρφα ομπότ 
Ράχοσ ταινίασ 0,7X12mm Υποδοχι βίδασ 5mm L10m 

τεμ. 2,00 1,70  3,40 

 65 Ατςαλόκαρφα ομπότ 8x18mm (ςυςκευαςία 100 
τεμαχίων) 

τεμ. 3,00 4,50  13,50 

 66 Ατςαλόκαρφα ομπότ 8x25mm (ςυςκευαςία 100 
τεμαχίων) 

τεμ. 4,00 5,00  20,00 

 67 Ρλάκα Γειϊςεωσ Χάλκινθ Θλεκτρολυτικι 
500X500X3mm + αγωγοσ 35mm2 Cu 

τεμ. 1,00 100,00  100,00 

 

68 Θλεκτρόδιο/άβδοσ Γειϊςεωσ Κυλινδρικι Χαλφβδινθ 
Επιχαλκωμζνθ St/Cu ΕΝ62561-1&2 (Cu-E 250μm) 5/8'' 
d14xL1500mm 

τεμ. 5,00 9,50  47,50 

 69 Σφιγκτιρασ Γειϊςεωσ Θλεκτρόδιου Ορειχάλκινοσ 5/8'' τεμ. 5,00 2,20  11,00 

 70 Καλϊδιο Χαλκόσ Γειϊςεωσ 16mm m 100,00 13,00  1.300,00 

 71 Καλϊδιο Χαλκόσ Γειϊςεωσ 25mm m 100,00 16,00  1.600,00 

 72 Συρματόςχοινο Φ8 mm Για ςτθριξθ εναεριων 
φωτιςτικων και καλωδίων 

m 100,00 2,00  200,00 

 73 Καβουράκια ςυςφιξθσ ςυρματόςχοινου για 
ςυρμοςχοινο  φ8 mm 

τεμ. 50,00 0,25  12,50 

 74 Ταινια ςτθριξθσ ανοξείδωτθ 19mm Χ 0,5mm m 50,00 2,10  105,00 

 75 Κλιπσ (ςυνδετθρασ) μεταλικόσ για ταινία ςτθριξεωσ 
19mm x0,5mm 

τεμ. 20,00 0,40  8,00 

 76 θτίνθ καλωδίου Gel 1000ml τεμ. 5,00 45,00  225,00 

 77 Τηελ ςτεγανοποίθςθσ θλεκτρικϊν ςυνδζςεων 
ςωλθναριο πιςτολιου ςιλικόνθσ  IP68  ενδεικτικοφ 
τυπου ι ιςοδφναμου RAY TECH MONOGEL διάφανο 
ζτοιμο προσ χριςθ 23kV/mm 

τεμ. 5,00 19,00  95,00 

 78 κανάλι αυτοκόλθτο 25Χ25 2m τεμ. 10,00 5,00 50,00 

 79 κανάλι αυτοκόλθτο 40Χ40 2m τεμ. 10,00 6,00 60,00 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α4' 12.892,50 12.892,50  

   ΦΡΑ 24% 3.094,20 

    ΣΥΝΠΛΟ Α4' 15.986,70 

       

       

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α5': ΥΛΛΚΑ ΡΛΝΑΚΩΝ 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C10A 6kA 

τεμ. 200,00 3,50  700,00 

 2 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C16A 6kA 

τεμ. 200,00 3,50  700,00 

 3 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C20A 6kA 

τεμ. 100,00 3,50  350,00 

 4 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C25A 6kA 

τεμ. 100,00 3,50  350,00 

 5 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C32A 6kA 

τεμ. 100,00 3,50  350,00 

 6 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C40A 6kA 

τεμ. 100,00 6,00  600,00 

 7 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C50A 6kA 

τεμ. 100,00 6,00  600,00 

 8 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C63A 6kA 

τεμ. 100,00 7,00  700,00 

 9 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου D 1P 
D25A 6kA 

τεμ. 100,00 5,00  500,00 

 10 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C10A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 100,00 5,70  570,00 

 11 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C16A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 50,00 5,70  285,00 

 12 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C20A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 50,00 6,00  300,00 

 13 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C25A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 30,00 6,00  180,00 

 14 Διακόπτθσ Διαρροισ Ζνταςθσ/Θλεκτρονόμοσ 
Αςφαλείασ άγασ, Relay 2P L+N 40A 0,03A 250VAC 

τεμ. 30,00 23,00  690,00 

 15 Διακόπτθσ Διαρροισ Ζνταςθσ/Θλεκτρονόμοσ 
Αςφαλείασ άγασ, Relay 4P 3L+N 3Χ40A 0,03A 400VAC 

τεμ. 40,00 34,00  1.360,00 

 16 Διακόπτθσ Διαρροισ Ζνταςθσ/Θλεκτρονόμοσ 
Αςφαλείασ άγασ, Relay 4P 3L+N 3Χ63A 0,03A 400VAC 

τεμ. 40,00 48,00  1.920,00 

 17 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Μονοπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 1P 40A 250VAC 

τεμ. 30,00 2,80  84,00 

 18 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Μονοπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 1P 63A 250VAC 

τεμ. 30,00 3,50  105,00 

 19 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Διπολικόσ 2 Κζςεων (0-
1) 2P L+N 40A 250VAC 

τεμ. 30,00 5,25  157,50 

 20 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Τριπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 3P 3Χ40A 400VAC 

τεμ. 30,00 8,50  255,00 

 21 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Τριπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 3P 3Χ63A 400VAC 

τεμ. 20,00 12,00  240,00 

 22 Θλεκτρονόμοσ Λςχφοσ άγασ, Relay 2%20A 250VAC 2CO τεμ. 20,00 10,00  200,00 

 23 Θλεκτρονόμοσ Λςχφοσ άγασ, Relay 4x40A 400VAC 4CO τεμ. 30,00 30,00  900,00 
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24 Ενδεικτικι Λυχνία άγασ Led Μονι 1CO τεμ. 50,00 2,00  100,00 

 25 Ενδεικτικι Λυχνία άγασ Led Τριπλι 1CO τεμ. 10,00 4,40  44,00 

 26 Χρονοδιακόπτθσ Αναλογικόσ άγασ με Εφεδρεία, 1 
Ζξοδοσ Αυτονομία 100h, 16A 

τεμ. 10,00 29,00  290,00 

 27 Διακόπτθσ Λυκόφωτοσ/Φωτοκφτταρο Θμζρασ-Νφχτασ, 
με φκμιςθ Χρόνου/Φωτεινότθτασ, Εξωτερικόσ, 
Στεγανόσ, Επίτοιχοσ, 16A 250VAC 2-1000lx IP55 

τεμ. 10,00 30,00  300,00 

 28 άγα Θλεκτρικοφ Ρίνακα Χάλυβα 1m τεμ. 10,00 2,10  21,00 

 29 Γζφυρα Αυτομάτων Αςφαλειϊν/Χτζνι -Μονοφαςικι 
Μονωμζνθ - Ρερονωτι/ Διχαλωτι, 1P 63Α 1m 

τεμ. 5,00 4,00  20,00 

 30 Γζφυρα Αυτομάτων Αςφαλειϊν/Χτζνι -Τριφαςικι 
Μονωμζνθ - Ρερονωτι/ Διχαλωτι, 3P 63Α 1m 

τεμ. 5,00 11,00  55,00 

 31 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-10A gL/gG 

τεμ. 50,00 0,15  7,50 

 32 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-16A gL/gG 

τεμ. 50,00 0,15  7,50 

 33 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-20A gL/gG 

τεμ. 53,00 0,17  9,01 

 34 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-25A gL/gG 

τεμ. 100,00 0,17  17,00 

 35 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DIII/E33-35A gL/gG 

τεμ. 100,00 0,30  30,00 

 36 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DIII/E33-50A gL/gG 

τεμ. 100,00 0,40  40,00 

 37 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DIII/E33-63A gL/gG 

τεμ. 100,00 0,40  40,00 

 38 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Μινιόν ΔΕΘ Diazed DI/E16-35A  gL/gG 

τεμ. 50,00 0,28  14,00 

 39 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Μινιόν ΔΕΘ Diazed DI/E16-40A  gL/gG 

τεμ. 100,00 0,30  30,00 

 40 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D01/E14-10A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50,00 0,26  13,00 

 41 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D01/E14-16A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50,00 0,26  13,00 

 42 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-20A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50,00 0,32  16,00 

 43 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-25A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50,00 0,32  16,00 

 44 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-35A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50,00 0,32  16,00 

 45 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-40A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50,00 0,44  22,00 

 46 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-50A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50,00 0,44  22,00 
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47 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-63A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50,00 0,44  22,00 

 48 Βάςθ Αςφαλειϊν Diazed Μονοπολικι 1P DII (2-25Α) 
25A-500VAC 

τεμ. 10,00 1,30  13,00 

 49 Βάςθ Αςφαλειϊν Diazed Μονοπολικι 1P DIII (35-63Α) 
63A-500VAC 

τεμ. 10,00 1,60  16,00 

 50 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Diazed DII E27(2-25A)500VAC τεμ. 10,00 0,35  3,50 

 51 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Diazed DIII E33(35-
63A)500VAC 

τεμ. 10,00 0,50  5,00 

 52 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Μονό 
Diazed 1P DII E27 2-25A 

τεμ. 10,00 0,30  3,00 

 53 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Μονό 1P 
DIII (35-63Α) 63A-500VAC 

τεμ. 10,00 0,30  3,00 

 54 Μιτρα Αςφαλειϊν Diazed DII 10-25Α τεμ. 10,00 0,20  2,00 

 55 Μιτρα Αςφαλειϊν Diazed DIII 35-63Α τεμ. 10,00 0,30  3,00 

 56 Βάςθ Αςφαλειϊν Neozed Μονοπολικι 1P D02/E18 
20A-63A 400VAC 

τεμ. 5,00 2,50  12,50 

 57 Βάςθ Αςφαλειϊν Neozed Τριπολικι 3P D02/E18 20A-
63A 400VAC 

τεμ. 5,00 5,50  27,50 

 58 Βάςθ Αςφαλειϊν Neozed Τριπολικι 3P D03/M30x2 
80A-100A 400VAC 

τεμ. 5,00 7,50  37,50 

 59 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed D02/E18 80A-100A 
400VAC 

τεμ. 10,00 0,40  4,00 

 60 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed D03/E30 80A-100A 
400VAC 

τεμ. 5,00 3,00  15,00 

 61 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed 
Μονό 1P D02/E18 20A-63A 

τεμ. 5,00 0,40  2,00 

 62 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed 
Τριπλό 3P D02/E18 20A-63A 

τεμ. 5,00 3,00  15,00 

 63 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed 
Τριπλό 3P D03/E30 80A-100A 

τεμ. 6,00 3,00  18,00 

 64 Μιτρα αςφαλειϊν τιξεωσ 25Α  τεμ. 5,00 0,30  1,50 

 65 Μιτρα αςφαλειϊν τιξεωσ 35Α  τεμ. 5,00 0,74  3,70 

 66 ελζ κερμάνςεωσ ESB 40-40 24VAC/DC ενδεικτικοφ 
τφπου ι ιςοδφναμου ΑΒΒ 4X40 NO 5KV 

τεμ. 5,00 30,00  150,00 

 67 ελζ διαφυγισ 30mA 2Χ40Α τφπου AC με αυτόματθ 
επαναφορά 

τεμ. 5,00 169,00  845,00 

 68 Ρίνακασ24 Κζςεων  Μεταλικόσ ςτεγανόσ Λ με 
κλειδαρια. 

τεμ. 5,00 60,00  300,00 

 69 Γζφυρα χαλκοφ τφπου L 100CM τριφαςικι 7ΜΜ τεμ. 10,00 18,00 180,00 

 70 Γζφυρα χαλκοφ με μόνωςθ τφπου L 100CM 
μονοφαςικι  7ΜΜ 

τεμ. 10,00 7,50 75,00 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α5' 14.996,71 14.996,71  

   ΦΡΑ 24% 3.599,21 

    ΣΥΝΠΛΟ Α5' 18.595,92 

       

       

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α6': ΔΛΑΦΟΑ ΥΛΛΚΑ  

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
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1 Φισ Σοφκο Αρςενικό IP2016A/250V τεμ. 10,00 0,60  6,00 

 2 Φισ Σοφκο Κθλυκό !P2016A/240V τεμ. 10,00 0,60  6,00 

 3 Φισ Σοφκο Αρςενικό Καουτςοφκ/IP45 /16A/250V τεμ. 15,00 1,60  24,00 

 4 Φισ Σοφκο Κθλυκό Καουτςοφκ /IP45 /16A /250V τεμ. 15,00 2,00  30,00 

 5 Ρολφπριηο 3 κζςεων Σοφκο με Καλϊδιο 1,5m 3x1,5mm2 τεμ. 30,00 4,00  120,00 

 6 Ρολφπριηο 5 κζςεων Σοφκο με Καλϊδιο 1,5m 
3x1,5mm2 

τεμ. 28,00 6,00  168,00 

 7 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ Διακόπτθ με Αυτόματουσ 
Ακροδζκτεσ, Κομμυτατζρ K/R, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10,00 2,30  23,00 

 8 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ Διακόπτθ με Αυτόματουσ 
Ακροδζκτεσ, Αλε-ρετοφρ A/R, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10,00 2,10  21,00 

 9 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ ευματοδότθ Αςφαλείασ 
Σοφκο/Ρρίηα, με Αςφάλεια Ραιδιϊν 16A 250VAC με 
Αυτόματουσ Ακροδζκτεσ, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 25,00 2,30  57,50 

 10 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ ευματοδότθ Αςφαλείασ 
Σοφκο/Ρρίηα, με Καπάκι & Αςφάλεια Ραιδιϊν 16A 
250VAC με Αυτόματουσ Ακροδζκτεσ, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10,00 2,80  28,00 

 11 Ρλαίςιο 1 Κζςθσ Οριηόντιασ & Κάκετθσ Τοποκζτθςθσ 
για Μθχανιςμό Χωνευτοφ Διακόπτθ/Ρρίηασ/ Μπουτόν, 
Λευκό 

τεμ. 10,00 0,40  4,00 

 12 Μθχανιςμόσ Χωνευτισ Ρρίηασ Τθλεφϊνου RJ11, 
Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10,00 2,50  25,00 

 13 Μθχανιςμόσ Χωνευτισ Ρρίηασ Ρλθροφορικισ RJ45 ΚΑΤ. 
6UPT, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 5,00 7,70  38,50 

 14 Ρρίηα Σοφκο Μονι Εξωτερικι Γκρι 16Α Στεγανι IP44 τεμ. 10,00 1,70  17,00 

 15 Διακόπτθσ A/R Αλζ-ετοφρ Εξωτερικόσ Γκρι 10Α 
Στεγανόσ IP44 

τεμ. 10,00 1,80  18,00 

 16 Διακόπτθσ K/R Διπλόσ-Κομιτατζρ Εξωτερικόσ Γκρι 10Α 
Στεγανόσ IP44 

τεμ. 10,00 1,90  19,00 

 17 Μπουτόν Κουδουνιοφ Εξωτερικό Γκρι 16Α Στεγανό IP44 τεμ. 10,00 1,90  19,00 

 18 Φισ RJ45 CAT5e τεμ. 300,00 0,15  45,00 

 19 Φισ RJ11 τεμ. 200,00 0,10  20,00 

 20 Ρρίηα Δικτφου Εξωτερικι Επιτοίχια Μονι CAT6 UTP 
1XRJ45 

τεμ. 30,00 8,00  240,00 

 21 Ρρίηα Δικτφου Εξωτερικι Επιτοίχια Διπλι CAT6 UTP 
2XRJ45 

τεμ. 50,00 10,00  500,00 

 22 Ρρίηα Τθλεφϊνου Εξωτερικι Επιτοίχια RJ11 
Αυτοκόλλθτθ 

τεμ. 30,00 1,00  30,00 

 23 Αςφάλειεσ γιάλινεσ 5Α    5mm Χ 20mm τεμ. 100,00 0,10  10,00 

 24 Αςφάλειεσ Γιάλινεσ 5Α   6mm x 32mm τεμ. 100,00 0,15  15,00 

 25 Κλεμοαςφάλειεσ δφο επαφϊν  για 20mm αςφάλεια 
πλθρθσ 

τεμ. 50,00 1,00  50,00 

 26 Ακροκιβϊτιο Λςτοφ με κλεμοαςφάλεια  τεμ. 10,00 30,00  300,00 

 27 Ρολφμπριηα 4 κζςεων με διακόπτθ και καλϊδιο 1,5 m τεμ. 15,00 4,00  60,00 
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28 Κουτί διακλάδωςθσ ανκυγρό 80X80 πλαςτικό τεμ. 50,00 0,95  47,50 

 29 Στεγανό (IP55) κουτί διακλάδωςθσ ανκυγρό  πλαςτικό 
190Χ245Χ90   

τεμ. 5,00 8,20  41,00 

 30 Ταμπελάκι Αλουμινίου 15X20cm με ςφμανςθ 
"ΚΛΝΔΥΝΟΣ ΘΛΕΚΤΟΡΛΘΞΛΑΣ " 

τεμ. 50,00 8,00  400,00 

 31 Βφςμα φτερωτό 10x43mm 100TEM τεμ. 20,00 14,00  280,00 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α6' 2.662,50 2.662,50  

   ΦΡΑ 24% 639,00 

    ΣΥΝΠΛΟ Α6' 3.301,50 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  ΟΜΑΔΑΣ Α'  95.901,21  

     
 

       

 ΟΜΑΔΑ Β': ΕΟΤΑΣΤΛΚΑ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 1 φωτοςωλινασ λευκοφ ι κόκκινου ι κίτρινου χρϊματοσ τεμ. 150,00 2,20  330,00 

 2 φωτοςωλινασ led λευκοφ χρϊματοσ (πάγου) m 1.600,00 5,50  8.800,00 

 3 φωτοςωλινασ led λευκοφ χρϊματοσ (warm white) m 1.600,00 5,70  9.120,00 

 4 φισ ταςεωσ φωτοςωλινα led τεμ. 144,00 5,00  720,00 

 5 φισ ταςεωσ φωτοςωλινα   τεμ. 110,00 3,50  385,00 

 6 φισ ταςεωσ γιρλάντασ led  100,00 5,00  500,00 

 7 φισ ςφνδεςσθσ φωτοςωλινα (καρφι-ακιδα) τεμ. 95,00 0,70  66,50 

 8 φισ ςφνδεςσθσ φωτοςωλινα (ακίδα-ακιδα) τεμ. 100,00 0,70  70,00 

 9 μακαρόνι κερμοςυςτελόμενο m 10,62 0,80  8,50 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  ΟΜΑΔΑΣ Β' 20.000,00 20.000,00  

   ΦΡΑ 24% 4.800,00 

    ΣΥΝΠΛΟ Β' 24.800,00 

       

       

 ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΟΜ. Α' ΚΑΛ ΟΜ. Β'  ΡΟ ΦΡΑ 24% :  115.901,21  

 ΦΡΑ 24% :  27.816,29  

 ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ :  143.717,50  

Οι παραπάνω ποςότθτεσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ είναι ενδεικτικζσ, και μποροφν να αυξομειωκοφν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ςυνολικά προχπολογιςκείςασ και εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ.    

 

 

Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 
Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  

ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                     ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΛΚΘΣ                                           
ΔΘΜΟΣ  ΑΛΓΑΛΕΩ   
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                                                 

ΤΜΘΜΑ  Θ/Μ 
ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 
Τ.Κ 12243 
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A.ΜΕΛ     :  41/5-5-2017 

Α. ΡΩΤ.:   33598/6-10-2017 

Κ.Α.: 20.7335.006, 15.7331.029 

64.6699.001, 30.6661.007 

30.7135.001  

CPV: 31681410-0 

 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛα 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

για τθν “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ” 

 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ 
ΡΟΣΟΤ. 
(τζμ.) ΤΛΜΘ     (€) ΑΞΛΑ     (€) 

    (Α) (Β) (Α)x(B) 

1. ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΟΜΑΔΑΣ Α' 1,00 ………….. ………….. 

2. ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΟΜΑΔΑΣ Β' 1,00 …………. ………….. 

          

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α       …………… 

  Φ.Ρ.Α 24%     …………… 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α 24%       ……………. 

Οι ποςότθτεσ του αναλυτικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ είναι ενδεικτικζσ, και μποροφν να αυξομειωκοφν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ςυνολικά προχπολογιςκείςασ και εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ.    

 

                                                                               Αιγάλεω   ... / ... / 2017  

                                                                                  Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

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

 
Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 

Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  
ΚΕΩΘΚΘΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 

Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                     ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΛΚΘΣ                                           
ΔΘΜΟΣ  ΑΛΓΑΛΕΩ   

Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                                                 
ΤΜΘΜΑ  Θ/Μ 
ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 

Τ.Κ 12243 
  

A.ΜΕΛ     :  41/5-5-2017 

Α. ΡΩΤ.:   33598/6-10-2017 

Κ.Α.: 20.7335.006, 15.7331.029 

64.6699.001, 30.6661.007 

30.7135.001  

CPV: 31681410-0 

 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛβ 

ΡΛΘΕΣ ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

για τθν “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ” 

ΟΜΑΔΑ Α' 

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α1ϋ: ΛΑΜΡΤΘΕΣ 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

 1 Λαμπτιρασ LED SMD 6 ζωσ 8W/WW (~2700K-827)/B22/ 
>650Lm >15000h/A60 / >A+/240V 

τεμ. 100   

 2 Λαμπτιρασ LED SMD 14 ζωσ 15W/WW (~2700K-
827)/E27/ >1350Lm/ >25000h/A68 />A+/240V 

τεμ. 100   

 3 Λαμπτιρασ LED SMD 35 ζωσ 38W E27/ 
>3150Lm/>25000h/>IP44/>A+/240V 

τεμ. 80   

 4 Λαμπτιρασ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θλεκτρονικόσ 
23W-25W/>1400Lm/ >12000h/E27/T2 

τεμ. 300   

 5 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ PL/18W/G24d-2/240V τεμ. 150   

 6 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 18W/840/X8 /G13/ 
240V/L~600mm 

τεμ. 1.200   

 7 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 36W/840/Τ8 /G13/ 
240V/L~1200mm 

τεμ. 550   

 8 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 58W/840/Τ8/G13/ 
240V/L~1500mm 

τεμ. 300   

 9 Λαμπτιρασ Φκοριςμοφ 54W/840/Τ5/G5/ 
240V/L~1200mm 

τεμ. 300   

 10 Λαμπτιρασ Αλογόνου Λωδίνθσ Σωλθνοειδισ Διπλοφ 
Άκρου 120W/ /R7s/J78mm/>2200Lm/ >2000h/240V 

τεμ. 50   

 11 Λαμπτιρασ Αλογόνου Λωδίνθσ Σωλθνοειδισ Διπλοφ 
Άκρου 230W/ /R7s/J 118mm/>4600Lm />2000h/240V 

τεμ. 50   

 12 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων Διπλοφ Άκρου 
HQI 150W/MH-Q/RX7s/ 
842/~4200K/>12000Lm/>18000h/240V 

τεμ. 50   

 13 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων HQI 
250W/E40/842/~4200K/ >18000Lm/ >15000h/240V 

τεμ. 80   

 14 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων HQI 
400W/E40/842/~4200K / >31000Lm/ >15000h/240V 

τεμ. 80   

 15 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν Αλογονιδίων HQI 100W/MH- 
Q/E27/842/ ~4200K/ >8000Lm/ >15000h/240V 

τεμ. 80   

 16 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν ΑλογονιδίωνHQI 80-125W Ε27 
ΓΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΜΕ ΟΓΑΝΑ ΥΔΑΓΥΟΥ 7000lm 
20000h 

τεμ. 80   

 17 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
70W/ HPS /E27/~2000K 5500Lm 28000h με 
ενςωματομζνο εκκινθτι 

τεμ. 150   

 18 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
150W/HPS /E40/~2000K/> 15900Lm/>28000h/240V 

τεμ. 140   

 19 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
250W/HPS /E40/~2000K/ >29000Lm/>28000h/240V 

τεμ. 150   

 20 Λαμπτιρασ Ατμϊν Νατρίου Υψθλισ Ρίεςθσ Απιοειδισ 
400W/HPS /E40/~2000K/ >53000Lm/ >30000h/240V 

τεμ. 170   

 21 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν αλογονιδίων 150W  G12 4200K τεμ. 50   
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22 Λαμπτιρασ Μεταλλικϊν αλογονιδίων70W  G12 4200K τεμ. 50   

 23 Λαμπτιρασ  HQI 400W λευκζσ Ε40 ςωλθνωτζσ 4000K τεμ. 80   

 24 Λαμπτιρασ  HQI 250Wλευκζσ Ε40 ςωλθνωτζσ 4000K τεμ. 80   

 25 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων CDM-TC 70W/830 
G8,5 3-4000K 

τεμ. 80   

 26 Λαμπτιρασ LED R63 7-8W E27 ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 
GAYER LKCE278 ι ιςοδφναμου  4000K 

τεμ. 100   

 27 Λαμπτιρασ LED 5-6W E27 ενδεικτικοφ τυπου  ι 
ιςοδυναμου GAYER LACE276,5 4000K  

τεμ. 100   

 28 Λαμπτιρασ οικονομίασ PL 42W GX24q-4 (4-ακίδεσ) 
4000K ενδεικτικοφ τυπου philips ι ιςοδφναμθσ 

τεμ. 100   

 29 Λαμπτιρασ ιωδίνθσ 2 άκρων 200W 118ΜΜ τεμ. 100   

 30 Λαμπτιρασ led PAR38 E27 14-16W 230V 4000k  1450lm  τεμ. 100   

 31 Λαμπτιρασ Τ8  LED τφπου Φκορίου 9-10W 230V 0,6m  
4500K  G13 

τεμ. 100   

 32 Λαμπτιρασ led τφπου φκορίου T8 120cm 18-20W G13 
4000k  1650 lumen  

τεμ. 100   

 33 Λαμπτιρασ LED φκορίου G13 T8 1,50m 24-27W 240V τεμ. 100   

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α1' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Α1' …………. 

    

  

 

    

  

 

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ A2' : ΦΩΤΛΣΤΛΚΑ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ.  
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

 1 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ Βραχίονα για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 150W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 10   

 2 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ Βραχίονα για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 250W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 10   

 3 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ Βραχίονα για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 400W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 10   

 4 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ κρεμαςτό για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 150W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 10   

 5 Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ κρεμαςτό για Λαμπτιρα Ε40 
NAV Νάτριου 250W με Μπάλαςτ/Ρυκνωτι 

τεμ. 2   

 6 Φωτιςτικό οδοφωτιςμοφ LED 40W τεμ. 15   

 7 Φωτιςτικό οδοφωτιςμοφ LED 80W τεμ. 15   

 8 Φωτιςτικό οδοφωτιςμοφ LED 110W τεμ. 5   

 9 Ρροβολεασ ΜΘ 250W τεμ. 30   

 10 Ρροβολεασ ΜΘ 400W τεμ. 10   

 11 Ρροβολεασ ΜΘ 1000W τεμ. 2   
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12 Ρροβολεασ LED 20-25W τεμ. 10   

 13 Ρροβολεασ LED 30-40W τεμ. 10   

 14 Ρροβολεασ LED 50-60W τεμ. 10   

 15 Ρροβολεασ LED 100-110W τεμ. 1   

 16 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 1Χ18W  τεμ. 10   

 17 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 2Χ18W  τεμ. 10   

 18 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 4Χ18W  τεμ. 100   

 19 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 2Χ36W  τεμ. 20   

 20 Φωτιςτικό Φκορiου με  Θλεκτρονικό μπάλαςτ 2Χ58W  τεμ. 30   

 21 Φωτιςτικό led panel 30-40W 60Χ60 cm, ψευδοροφισ τεμ. 60   

 22 Φωτιςτικό led panel 30-40W 60Χ60 cm, οροφισ τεμ. 50   

 23 Φωτιςτικό led panel 30-40W 30Χ120 cm, οροφισ τεμ. 20   

 24 Φωτιςτικό led χελϊνα 10-12 W  τεμ. 50   

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α2' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Α2' …………. 

       

       

 ΥΡΟΟΜΑΔΑ Α3' :  ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΦΩΤΛΣΤΛΚΩΝ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

 1 Μπάλα Φωτιςτικοφ Εξωτερικοφ Χϊρου Ακρυλικι Οπάλ 
Φ40mm 

τεμ. 40   

 2 Ντουί Ρορςελάνθσ E27 με Βάςθ Μαςτοφ/Λαμάκι 
Βιδϊματοσ ςε Βάςθ 

τεμ. 50   

 3 Ντουί Ρορςελάνθσ Διαιροφμενο E40 Φωτιςτικοφ 
Οδοφωτιςμοφ 

τεμ. 50   

 4 Ντουί Φωτιςτικοφ Φκορίου τφπου U τεμ. 50   

 5 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ Νάτριου & Μεταλλικϊν 
Αλογονιδίων NAHJ 70W 

τεμ. 50   

 6 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ Νάτριου & Μεταλλικϊν 
Αλογονιδίων NAHJ 100W 

τεμ. 50   

 7 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ NAV Νάτριου & ΜΘ-
QΜεταλλικϊν Αλογονιδίων NAHJ 150W 

τεμ. 50   

 8 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Φωτιςτικά Οδοφωτιςμοφ NAV Νάτριου & ΜΘ-Q 
Μεταλλικϊν Αλογονιδίων NAHJ 250W 

τεμ. 50   
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9 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Ρροβολζα Εξωτερικό ΜΘ-Q Μεταλλικϊν Αλογονιδίων 
1000W 

τεμ. 10   

 10 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ για 
Ρροβολζα Εξωτερικό ΜΘ-Q Μεταλλικϊν Αλογονιδίων 
2000W 

τεμ. 20   

 11 Εκκινθτισ για Λαμπτιρα Μετάλλου HQI & Νατρίου 70W 
ζωσ 400W 

τεμ. 200   

 12 Εκκινθτισ για Λαμπτιρα Μετάλλου HQI &Νατρίου 
600W ζωσ 1000W 

τεμ. 100   

 13 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ 
36W 

τεμ. 100   

 14 Θλεκτρομαγνθτικό Στραγγαλιςτικό Ρθνίο/Μπάλαςτ 
58W 

τεμ. 100   

 15 Στάρτερ για Λάμπεσ Φκορίου 4-22W/ 240V τεμ. 500   

 16 Στάρτερ για Λάμπεσ Φκορίου 4-65W/ 240V τεμ. 500   

 17 Βάςθ Στάρτερ Βιδωτι/Καρφωτι τεμ. 50   

 18 Κλεμαςφάλεια 5Χ20 τεμ. 20   

 19 Αςφαλειοκικθ καλωδίου Κυλινδρικι 6Χ30 τεμ. 20   

 20 Μπράτςο/Βραχίονασ για Φωτιςτικό Οδοφωτιςμοφ από 
Γαλβανιςμζνθ Σιδεροςωλινα 0 60mm Συνολικό Μικοσ 
: 1m Ακτίνα Καμπυλότθτασ : 200mm οριηόντια προβολι 
0,65m με γαλβανιηζ κολάρα 30x3mm 

τεμ. 20   

 21 Τςζρκι Ανοξείδωτο για Στερζωςθ Μπράτςου/Βραχίονα 
Οδοφωτιςμοφ 19Χ0,5mm 

Kg 45   

 22 Συνδετιρεσ με Ροδαράκια Γαλβανιηζ για Τςζρκι 
Στερζωςθσ Ανοξείδωτο 19Χ0,5mm 

τεμ. 50   

 23 Γάςτρεσ Φωτιςτικϊν Ρλατειϊν Αλουμινίου Μ20 
πλιρεισ 

τεμ. 10   

 24 Μπάλα φωτιςτικοφ φ400 Λευκι λαιμόσ φ180 τεμ. 15   

 25 Μπάλα φωτιςτικοφ φ400 Διάφανθ λαιμόσ φ180  τεμ. 15   

 26 Σφςτθμα ζναυςθσ 1000W IP20  τεμ. 5   

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α3' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Α3' …………. 

 

       

       ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α4' : ΚΑΛΩΔΛΑ ΚΛΡ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

 1 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA HO7V-
U 1x1,5mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500   

 2 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA HO7V-
U 1x2,5mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500   
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3 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA HO7V-
R 1x6mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ ανάγκεσ) 

m 500   

 4 Καλϊδιο εφματοσ Μονοπολικό Δφςκαμπτο NYA HO7V-
R 1x10mm2 (Διάφορα χρϊματα ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ) 

m 500   

 5 Καλϊδιο εφματοσ  NYM H05VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm2 m 500   

 6 Καλϊδιο εφματοσ NYM H05VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm2 m 400   

 7 Καλϊδιο εφματοσ NYM H05VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm2 m 500   

 8 Καλϊδιο εφματοσ Ρολφκλωνο Εφκαμπτο NYMHY 
H05VV-F 3G1,5 - 3x1,5mm2 

m 200   

 9 Καλϊδιο εφματοσ Ρολφκλωνο Εφκαμπτο NYMHY 
H05VV-F 3G2,5 - 3x2,5mm2 

m 200   

 10 Καλϊδιο εφματοσ Ρολφκλωνο Εφκαμπτο NYMHY 
H05VV-F 3G6 -3x6mm2 

m 100   

 11 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm2 m 200   

 12 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm2 m 300   

 13 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-U 3G6 - 3x6mm2 m 200   

 14 Καλϊδιο εφματοσ   NYY J1VV-R 3G10 - 3x10mm2 m 100   

 15 Καλϊδιο εφματοσ  NYY J1VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm2 m 300   

 16 Καλϊδιο εφματοσ NYY J1VV-U 5G6 - 5x6mm2 m 200   

 17 Καλϊδιο εφματοσ  NYY J1VV-R 5G10-5x10mm2 m 100   

 18 Καλϊδιο Δικτυοφ CAT6 UTP m 1.500   

 19 Καλϊδιο Λευκό 4Ρολικο Τθλεφϊνου για Αμερικάνικο 
Φισ 

m 300   

 20 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 2,5mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10   

 21 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 4mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10   

 22 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 6mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10   

 23 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 10mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10   

 24 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 12mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10   

 25 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 16mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 10   

 26 Κλζμα Σφνδεςθσ Καλωδίων 25mm2 (ςειρά των 12) τεμ. 5   

 27 Κυπαριςςάκι Σφνδεςθσ Καλωδίων 10mm (ςειρά των 10) τεμ. 5   

 28 Κυπαριςςάκι Σφνδεςθσ Καλωδίων 16mm (ςειρά των 10) τεμ. 3   

 29 Καλφμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψεσ/Caps 1,52,5mm2 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2   
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30 Καλφμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψεσ/Caps 4mm2 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 31 Καλφμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψεσ/Caps 610mm2 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 32 Δεματικά Καλωδίων Μαφρα Ρροςταςία ~550x7,6mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 33 Δεματικά Καλωδίων Μαφρα Ρροςταςία UV ~760x9mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 1   

 34 Βάςθ Δεματικϊν Καλωδίων Αυτοκόλλθτθ 
3x3cm(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 35 Κανάλι Καλωδίων Επιδαπζδιο Ρλαςτικό Αυτοκόλλθτο 
~50x11mm 2m 

τεμ. 4   

 36 Κανάλι Καλωδίων Επιδαπζδιο Ρλαςτικό Αυτοκόλλθτο 
~70x18mm 2m 

τεμ. 2   

 37 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS Αυτοκόλλθτο ~20x10mm 2m 

τεμ. 10   

 38 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~40x25mm 2m 

τεμ. 10   

 39 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~60x40mm 2m 

τεμ. 10   

 40 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~80x40mm 2m 

τεμ. 5   

 41 Κανάλι Διανομισ Επίτοιχο Ρλαςτικό Κλειςτοφ Τφπου 
TPS ~80x60mm 2m 

τεμ. 5   

 42 Κανάλι Διελεφςεωσ/Δομθμζνθσ Επίτοιχο Ρλαςτικό με 
Καπάκι ~100x40mm 2m 

τεμ. 5   

 43 Εξωτερικι Γωνία για Κανάλι Διελεφςεω σ/ Δομθμζνθ σ 
~100x40-60mm 

τεμ. 3   

 44 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ 
Ευκφγραμμοσ Γκρι 0 20mm 3m 

m 21   

 45 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ 
Ευκφγραμμοσ Γκρι 0 32mm 3m 

m 21   

 46 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ Σπιράλ 
Γκρι 0 20mm 1m 

m 50   

 47 Σωλινασ Ρλαςτικόσ Επίτοιχοσ Θλεκτρολογικόσ Σπιράλ 
Γκρι 0 32mm 1m 

m 50   

 48 Κολάρο Στιριξθσ Σωλινα Ρλαςτικό Γκρι 0 20mm τεμ. 50   

 49 Κολάρο Στιριξθσ Σωλινα Ρλαςτικό Γκρι 0 32mm τεμ. 50   

 50 Μοφφα Σωλινα Ρλαςτικι Θλεκτρολογικι Γκρι 0 20mm τεμ. 10   

 51 Μοφφα Σωλινα Ρλαςτικι Θλεκτρολογικι Γκρι RA 0 
32mm 

τεμ. 10   

 52 Κουτί Επίτοιχο Θλεκτρολογικό ~110X110Χ74mm IP65 τεμ. 5   

 53 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 5X20mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10   

 54 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 7X25mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10   

 55 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 9X25mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10   

 56 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 12X35mm 
(ςυςκευαςία 100 τεμαχίων) 

τεμ. 10   
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57 Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/όκα 20X45mm 
(ςυςκευαςία 50 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 58 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 6mm (ςυςκευαςία 
100 τεμαχίων) 

τεμ. 10   

 59 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 8mm (ςυςκευαςία 
100 τεμαχίων) 

τεμ. 10   

 60 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 10mm 
(ςυςκευαςία 50 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 61 Βφςματα Ρλαςτικά /Οφπα Μπετοφ 0 12mm 
(ςυςκευαςία 25 τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 62 Ταινία Καλωδίων Μονωτικι 19χ20 διαφόρων 
χρωμάτων  

τεμ. 30   

 63 Ταινία Καουτςοφκ Αυτοβουλκαηόμενθ (χωρίσ 
κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m Μαφρθ 

τεμ. 10   

 64 Τςζρκι Στιριξθσ Μεταλλικό για Ατςαλόκαρφα ομπότ 
Ράχοσ ταινίασ 0,7X12mm Υποδοχι βίδασ 5mm L10m 

τεμ. 2   

 65 Ατςαλόκαρφα ομπότ 8x18mm (ςυςκευαςία 100 
τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 66 Ατςαλόκαρφα ομπότ 8x25mm (ςυςκευαςία 100 
τεμαχίων) 

τεμ. 2   

 67 Ρλάκα Γειϊςεωσ Χάλκινθ Θλεκτρολυτικι 
500X500X3mm + αγωγοσ 35mm2 Cu 

τεμ. 1   

 

68 Θλεκτρόδιο/άβδοσ Γειϊςεωσ Κυλινδρικι Χαλφβδινθ 
Επιχαλκωμζνθ St/Cu ΕΝ62561-1&2 (Cu-E 250μm) 5/8'' 
d14xL1500mm 

τεμ. 5   

 69 Σφιγκτιρασ Γειϊςεωσ Θλεκτρόδιου Ορειχάλκινοσ 5/8'' τεμ. 5   

 70 Καλϊδιο Χαλκόσ Γειϊςεωσ 16mm m 100   

 71 Καλϊδιο Χαλκόσ Γειϊςεωσ 25mm m 100   

 72 Συρματόςχοινο Φ8 mm Για ςτθριξθ εναεριων 
φωτιςτικων και καλωδίων 

m 100   

 73 Καβουράκια ςυςφιξθσ ςυρματόςχοινου για 
ςυρμοςχοινο  φ8 mm 

τεμ. 50   

 74 Ταινια ςτθριξθσ ανοξείδωτθ 19mm Χ 0,5mm m 50   

 75 Κλιπσ (ςυνδετθρασ) μεταλικόσ για ταινία ςτθριξεωσ 
19mm x0,5mm 

τεμ. 20   

 76 θτίνθ καλωδίου Gel 1000ml τεμ. 5   

 77 Τηελ ςτεγανοποίθςθσ θλεκτρικϊν ςυνδζςεων 
ςωλθναριο πιςτολιου ςιλικόνθσ  IP68  ενδεικτικοφ 
τυπου ι ιςοδφναμου RAY TECH MONOGEL διάφανο 
ζτοιμο προσ χριςθ 23kV/mm 

τεμ. 5   

 78 κανάλι αυτοκόλθτο 25Χ25 2m τεμ. 10   

 79 κανάλι αυτοκόλθτο 40Χ40 2m τεμ. 10   

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α4' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Α4' …………. 

       

       

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α5': ΥΛΛΚΑ ΡΛΝΑΚΩΝ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
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1 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C10A 6kA 

τεμ. 200   

 2 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C16A 6kA 

τεμ. 200   

 3 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C20A 6kA 

τεμ. 100   

 4 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C25A 6kA 

τεμ. 100   

 5 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C32A 6kA 

τεμ. 100   

 6 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C40A 6kA 

τεμ. 100   

 7 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C50A 6kA 

τεμ. 100   

 8 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου C 1P 
C63A 6kA 

τεμ. 100   

 9 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Μονοπολικι Τφπου D 1P 
D25A 6kA 

τεμ. 100   

 10 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C10A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 100   

 11 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C16A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 50   

 12 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C20A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 50   

 13 Μικροαυτόματθ Αςφάλεια Διπολικι Τφπου C με 
Διακοπι Ουδετζρου (Ν), 2P L+N C25A 6kA 250VAC 1CO 

τεμ. 30   

 14 Διακόπτθσ Διαρροισ Ζνταςθσ/Θλεκτρονόμοσ Αςφαλείασ 
άγασ, Relay 2P L+N 40A 0,03A 250VAC 

τεμ. 30   

 15 Διακόπτθσ Διαρροισ Ζνταςθσ/Θλεκτρονόμοσ Αςφαλείασ 
άγασ, Relay 4P 3L+N 3Χ40A 0,03A 400VAC 

τεμ. 40   

 16 Διακόπτθσ Διαρροισ Ζνταςθσ/Θλεκτρονόμοσ Αςφαλείασ 
άγασ, Relay 4P 3L+N 3Χ63A 0,03A 400VAC 

τεμ. 40   

 17 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Μονοπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 1P 40A 250VAC 

τεμ. 30   

 18 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Μονοπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 1P 63A 250VAC 

τεμ. 30   

 19 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Διπολικόσ 2 Κζςεων (0-
1) 2P L+N 40A 250VAC 

τεμ. 30   

 20 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Τριπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 3P 3Χ40A 400VAC 

τεμ. 30   

 21 Διακόπτθσ άγασ Μεταγωγικόσ Τριπολικόσ 2 Κζςεων 
(0-1) 3P 3Χ63A 400VAC 

τεμ. 20   

 22 Θλεκτρονόμοσ Λςχφοσ άγασ, Relay 2%20A 250VAC 2CO τεμ. 20   

 23 Θλεκτρονόμοσ Λςχφοσ άγασ, Relay 4x40A 400VAC 4CO τεμ. 30   

 24 Ενδεικτικι Λυχνία άγασ Led Μονι 1CO τεμ. 50   

 25 Ενδεικτικι Λυχνία άγασ Led Τριπλι 1CO τεμ. 10   
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26 Χρονοδιακόπτθσ Αναλογικόσ άγασ με Εφεδρεία, 1 
Ζξοδοσ Αυτονομία 100h, 16A 

τεμ. 10   

 27 Διακόπτθσ Λυκόφωτοσ/Φωτοκφτταρο Θμζρασ-Νφχτασ, 
με φκμιςθ Χρόνου/Φωτεινότθτασ, Εξωτερικόσ, 
Στεγανόσ, Επίτοιχοσ, 16A 250VAC 2-1000lx IP55 

τεμ. 10   

 28 άγα Θλεκτρικοφ Ρίνακα Χάλυβα 1m τεμ. 10   

 29 Γζφυρα Αυτομάτων Αςφαλειϊν/Χτζνι -Μονοφαςικι 
Μονωμζνθ - Ρερονωτι/ Διχαλωτι, 1P 63Α 1m 

τεμ. 5   

 30 Γζφυρα Αυτομάτων Αςφαλειϊν/Χτζνι -Τριφαςικι 
Μονωμζνθ - Ρερονωτι/ Διχαλωτι, 3P 63Α 1m 

τεμ. 5   

 31 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-10A gL/gG 

τεμ. 50   

 32 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-16A gL/gG 

τεμ. 50   

 33 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-20A gL/gG 

τεμ. 50   

 34 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DII/E27-25A gL/gG 

τεμ. 100   

 35 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DIII/E33-35A gL/gG 

τεμ. 100   

 36 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DIII/E33-50A gL/gG 

τεμ. 100   

 37 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Diazed DIII/E33-63A gL/gG 

τεμ. 100   

 38 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Μινιόν ΔΕΘ Diazed DI/E16-35A  gL/gG 

τεμ. 50   

 39 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Μινιόν ΔΕΘ Diazed DI/E16-40A  gL/gG 

τεμ. 100   

 40 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D01/E14-10A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50   

 41 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D01/E14-16A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50   

 42 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-20A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50   

 43 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-25A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50   

 44 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-35A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50   

 45 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-40A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50   

 46 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-50A-400VAC  gL/gG 

τεμ. 50   
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47 Αςφάλεια Τιξεωσ-Φυςίγγι Κυλινδρικό Ρορςελάνθσ 
Neozed D02/E18-63A-400VAC gL/gG 

τεμ. 50   

 48 Βάςθ Αςφαλειϊν Diazed Μονοπολικι 1P DII (2-25Α) 
25A-500VAC 

τεμ. 10   

 49 Βάςθ Αςφαλειϊν Diazed Μονοπολικι 1P DIII (35-63Α) 
63A-500VAC 

τεμ. 10   

 50 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Diazed DII E27(2-25A)500VAC τεμ. 10   

 51 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Diazed DIII E33(35-
63A)500VAC 

τεμ. 10   

 52 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Μονό 
Diazed 1P DII E27 2-25A 

τεμ. 10   

 53 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Μονό 1P 
DIII (35-63Α) 63A-500VAC 

τεμ. 13   

 54 Μιτρα Αςφαλειϊν Diazed DII 10-25Α τεμ. 10   

 55 Μιτρα Αςφαλειϊν Diazed DIII 35-63Α τεμ. 10   

 56 Βάςθ Αςφαλειϊν Neozed Μονοπολικι 1P D02/E18 20A-
63A 400VAC 

τεμ. 5   

 57 Βάςθ Αςφαλειϊν Neozed Τριπολικι 3P D02/E18 20A-
63A 400VAC 

τεμ. 5   

 58 Βάςθ Αςφαλειϊν Neozed Τριπολικι 3P D03/M30x2 
80A-100A 400VAC 

τεμ. 5   

 59 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed D02/E18 80A-100A 
400VAC 

τεμ. 10   

 60 Ρϊμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed D03/E30 80A-100A 
400VAC 

τεμ. 5   

 61 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed 
Μονό 1P D02/E18 20A-63A 

τεμ. 5   

 62 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed 
Τριπλό 3P D02/E18 20A-63A 

τεμ. 5   

 63 Ρροςτατευτικό Κάλυμμα Βάςθσ Αςφαλειϊν Neozed 
Τριπλό 3P D03/E30 80A-100A 

τεμ. 5   

 64 Μιτρα αςφαλειϊν τιξεωσ 25Α  τεμ. 5   

 65 Μιτρα αςφαλειϊν τιξεωσ 35Α  τεμ. 5   

 66 ελζ κερμάνςεωσ ESB 40-40 24VAC/DC ενδεικτικοφ 
τφπου ι ιςοδφναμου ΑΒΒ 4X40 NO 5KV 

τεμ. 5   

 67 ελζ διαφυγισ 30mA 2Χ40Α τφπου AC με αυτόματθ 
επαναφορά 

τεμ. 5   

 68 Ρίνακασ24 Κζςεων  Μεταλικόσ ςτεγανόσ Λ με 
κλειδαρια. 

τεμ. 5   

 69 Γζφυρα χαλκοφ τφπου L 100CM τριφαςικι 7ΜΜ τεμ. 10   

 70 Γζφυρα χαλκοφ με μόνωςθ τφπου L 100CM μονοφαςικι  
7ΜΜ 

τεμ. 10   

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α5' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Α5' …………. 

       

       

 ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑ Α6': ΔΛΑΦΟΑ ΥΛΛΚΑ  

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
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1 Φισ Σοφκο Αρςενικό IP2016A/250V τεμ. 10   

 2 Φισ Σοφκο Κθλυκό !P2016A/240V τεμ. 10   

 3 Φισ Σοφκο Αρςενικό Καουτςοφκ/IP45 /16A/250V τεμ. 15   

 4 Φισ Σοφκο Κθλυκό Καουτςοφκ /IP45 /16A /250V τεμ. 15   

 5 Ρολφπριηο 3 κζςεων Σοφκο με Καλϊδιο 1,5m 3x1,5mm2 τεμ. 30   

 6 Ρολφπριηο 5 κζςεων Σοφκο με Καλϊδιο 1,5m 
3x1,5mm2 

τεμ. 28   

 7 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ Διακόπτθ με Αυτόματουσ 
Ακροδζκτεσ, Κομμυτατζρ K/R, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10   

 8 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ Διακόπτθ με Αυτόματουσ 
Ακροδζκτεσ, Αλε-ρετοφρ A/R, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10   

 9 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ ευματοδότθ Αςφαλείασ 
Σοφκο/Ρρίηα, με Αςφάλεια Ραιδιϊν 16A 250VAC με 
Αυτόματουσ Ακροδζκτεσ, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 25   

 10 Μθχανιςμόσ Χωνευτοφ ευματοδότθ Αςφαλείασ 
Σοφκο/Ρρίηα, με Καπάκι & Αςφάλεια Ραιδιϊν 16A 
250VAC με Αυτόματουσ Ακροδζκτεσ, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 10   

 11 Ρλαίςιο 1 Κζςθσ Οριηόντιασ & Κάκετθσ Τοποκζτθςθσ 
για Μθχανιςμό Χωνευτοφ Διακόπτθ/Ρρίηασ/ Μπουτόν, 
Λευκό 

τεμ. 10   

 12 Μθχανιςμόσ Χωνευτισ Ρρίηασ Τθλεφϊνου RJ11, Λευκόσ 
& Ρλαίςιο 

τεμ. 10   

 13 Μθχανιςμόσ Χωνευτισ Ρρίηασ Ρλθροφορικισ RJ45 ΚΑΤ. 
6UPT, Λευκόσ & Ρλαίςιο 

τεμ. 5   

 14 Ρρίηα Σοφκο Μονι Εξωτερικι Γκρι 16Α Στεγανι IP44 τεμ. 10   

 15 Διακόπτθσ A/R Αλζ-ετοφρ Εξωτερικόσ Γκρι 10Α 
Στεγανόσ IP44 

τεμ. 10   

 16 Διακόπτθσ K/R Διπλόσ-Κομιτατζρ Εξωτερικόσ Γκρι 10Α 
Στεγανόσ IP44 

τεμ. 10   

 17 Μπουτόν Κουδουνιοφ Εξωτερικό Γκρι 16Α Στεγανό IP44 τεμ. 10   

 18 Φισ RJ45 CAT5e τεμ. 300   

 19 Φισ RJ11 τεμ. 200   

 20 Ρρίηα Δικτφου Εξωτερικι Επιτοίχια Μονι CAT6 UTP 
1XRJ45 

τεμ. 30   

 21 Ρρίηα Δικτφου Εξωτερικι Επιτοίχια Διπλι CAT6 UTP 
2XRJ45 

τεμ. 50   

 22 Ρρίηα Τθλεφϊνου Εξωτερικι Επιτοίχια RJ11 
Αυτοκόλλθτθ 

τεμ. 30   

 23 Αςφάλειεσ γιάλινεσ 5Α    5mm Χ 20mm τεμ. 100   

 24 Αςφάλειεσ Γιάλινεσ 5Α   6mm x 32mm τεμ. 100   

 25 Κλεμοαςφάλειεσ δφο επαφϊν  για 20mm αςφάλεια 
πλθρθσ 

τεμ. 50   

 26 Ακροκιβϊτιο Λςτοφ με κλεμοαςφάλεια  τεμ. 1   

 27 Ρολφμπριηα 4 κζςεων με διακόπτθ και καλϊδιο 1,5 m τεμ. 15   
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28 Κουτί διακλάδωςθσ ανκυγρό 80X80 πλαςτικό τεμ. 50   

 29 Στεγανό (IP55) κουτί διακλάδωςθσ ανκυγρό  πλαςτικό 
190Χ245Χ90   

τεμ. 5   

 30 Ταμπελάκι Αλουμινίου 15X20cm με ςφμανςθ 
"ΚΛΝΔΥΝΟΣ ΘΛΕΚΤΟΡΛΘΞΛΑΣ " 

τεμ. 50   

 31 Βφςμα φτερωτό 10x43mm 100TEM τεμ. 20   

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ ΥΡΟ-ΟΜΑΔΑΣ Α6' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Α6' …………. 

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  ΟΜΑΔΑΣ Α' ΡΟ ΦΡΑ 24%  …………… 

     
 

       

 ΟΜΑΔΑ Β': ΕΟΤΑΣΤΛΚΑ 

 Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΡΟΣΟ-
ΤΘΤΑ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΛΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

 1 φωτοςωλινασ λευκοφ ι κόκκινου ι κίτρινου χρϊματοσ τεμ. 150   

 2 φωτοςωλινασ led λευκοφ χρϊματοσ (πάγου) m 1.600   

  φωτοςωλινασ led λευκοφ χρϊματοσ (warm white) m 1.600   

 3 φισ ταςεωσ φωτοςωλινα led τεμ. 144   

 4 φισ ταςεωσ φωτοςωλινα   τεμ. 110   

 5 φισ ταςεωσ γιρλάντασ led  100   

 6 φισ ςφνδεςσθσ φωτοςωλινα (καρφι-ακιδα) τεμ. 95    

 7 φισ ςφνδεςσθσ φωτοςωλινα (ακίδα-ακιδα) τεμ. 100   

 8 μακαρόνι κερμοςυςτελόμενο m 10,62    

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ  ΟΜΑΔΑΣ Β' …………. …………… 

   ΦΡΑ 24% …………. 

    ΣΥΝΠΛΟ Β' …………. 

       

       

 ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΚΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β'  ΡΟ ΦΡΑ 24%  …………. 

 ΦΡΑ 24%  …………. 

 ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ  …………. 

 

 

 

Οι ποςότθτεσ του αναλυτικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ είναι ενδεικτικζσ, και μποροφν να αυξομειωκοφν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ςυνολικά προχπολογιςκείςασ και εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ.    

 

                                                                               Αιγάλεω   ... / ... / 2017  

                                                                                  Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

 

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

 

 Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  
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Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 
Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 
Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 

 
Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                   ΡΟΜΘΚΕΛΑ  ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟΥ  ΥΛΛΚΟΥ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΛΚΘΣ                                           
ΔΘΜΟΣ  ΑΛΓΑΛΕΩ   
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ                                                 

ΤΜΘΜΑ  Θ/Μ 
ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 
Τ.Κ 12243 

  

A.ΜΕΛ     :  41/5-5-2017 

Α. ΡΩΤ.:   33598/6-10-2017 

Κ.Α.: 20.7335.006, 15.7331.029 

64.6699.001, 30.6661.007 

30.7135.001  

CPV: 31681410-0 

 

  

 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV 

ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΑΚΟ 1o 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ του Διμου Αιγάλεω. 

 

ΑΚΟ 2ο 

Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι : 

1. Διακιρυξθ 

2. Τεχνικι Ζκκεςθ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

3. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

4. Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 

5. Γενικοί όροι - Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 

ΑΚΟ 3ο 
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Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και 
ιδίωσ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν 
Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ” 

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

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

 Tθν  υπ'αρικμ.    319/12-10-2017 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΩΚΩ6Ν-ΦΚ), με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
προμικειασ με Ανοιχτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 143.717,50 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τισ παρακάτω ςχετικζσ 
πιςτϊςεισ  του προχπολογιςμοφ του Διμου  για το ζτοσ 2017, και τισ αντίςτοιχεσ που κα προβλεφκοφν για το ζτοσ 2018, αν αυτό απαιτθκεί:  

 

6. Κ.Α.:  20.7335.006,  ςτα πλαίςια του ζργου αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:20/2017 και  τίτλο  “Συντιρθςθ  δικτφου  θλεκτροφωτιςμοφ  οδϊν, πλατειϊν  και  
λοιπϊν κοινόχρθςτων  χϊρων” με προυπολογιςμό 42.759,23 €    

7. Κ.Α.: 15.7331.029,  ςτα πλαίςια του ζργου αυτεπιςταςίασ με Α.Μ.:18/2017 και  τίτλο  “Συντιρθςθ  και επιςκευι ςχολικϊν κτιρίων, ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων και λοιπϊν δθμοτικϊν κτιρίων” με προυπολογιςμό 8.158,27 €    
8. Κ.Α.: 64.6699.001  για τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικου για τιθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων κοινωφελοφσ εργαςίασ,  με ποςό     18.000,00 €    
9. Κ.Α.: 30.6661.007   με  τίτλο  “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 2017”, με ποςό 50.000,00 €   

10. Κ.Α.: 30.7135.001   με  τίτλο  “Ρρομικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ”, με ποςό 24.800,00 € 
 
ΑΚΟ 4ο 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για οκτϊ (8) μινεσ ι μζχρισ εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ του Ρροχπολογιςμοφ Επιςθμαίνεται ότι κάκε υποψιφιοσ, 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να μετζχει ςε 
περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. 

 

ΑΚΟ 5ο  

Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και για κανζνα λόγο δεν ανακεωροφνται. Θ πλθρωμι 
κα γίνεται με εντάλματα που κα εκδίδονται μετά τθν κάκε τμθματικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και εφόςον θ Επιτροπι παραλαβισ δεν ζχει 
διαπιςτϊςει καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν ποιότθτά τουσ. 
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ΑΚΟ 6ο 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ μετά τθν παραλαβι των ειδϊν από τθν επιτροπι παραλαβισ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ . Κάκε βλάβθ που κα 
παρουςιάηεται μζςα ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα και καταςκευι, πρζπει να αποκακίςταται το ςυντομότερο, μετά τθν ειδοποίθςθ 
τθσ Υπθρεςίασ.  Σε περίπτωςθ που δεν επανορκϊνεται, επιβάλλεται ςτον προμθκευτι ποινικι ριτρα, ίςθ προσ τθν αξία του είδουσ που εκπίπτει από το 
παρακρατοφμενο ποςοςτό 5% επί του ςυμβατικοφ ποςοφ. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ πρζπει να πραγματοποιθκεί   εντόσ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτον Ανάδοχο Ρρομθκευτι τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ τθσ Ρρομικειασ, με τον προμθκευτι να προςκομίηει τα από τον νόμο 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά. 

 

ΑΚΟ 7ο  

Τα  υλικά κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ο Διμοσ δφναται να ελζγχει τα δείγματα των προςφερομζνων ειδϊν, αποςτζλλοντασ αυτά (κατά τθν κρίςθ του) ςε 
οποιοδιποτε εργαςτιριο, για εξακρίβωςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, με δαπάνθ των προμθκευτϊν. Σε περίπτωςθ που τα υλικά δεν  αντιπροςωπεφουν τον 
ςκοπό για τον οποίο προορίηονται ι εάν παρουςιάςουν δυςλειτουργία εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν τοποκζτθςι τουσ από τουσ θλεκτρολόγουσ τθσ υπθρεςίασ 
απορρίπτονται ωσ ακατάλλθλα. 

ΑΚΟ 8ο 

Ο προμθκευτισ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ εκτόσ από τον ΦΡΑ, ο οποίοσ βαρφνει τον Διμο. Ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται τμθματικά, φςτερα από τθν 
κατάκεςθ των παραςτατικϊν και μετά από ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ που απαιτείται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

 

ΑΚΟ 9ο 

Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδίδονται τμθματικά ςτθν Υπθρεςία, με ζγγραφθ ενθμζρωςθ του προμθκευτι, από τθν Υπθρεςία, προκειμζνου άμεςα να 
καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. Οι εκάςτοτε τμθματικά απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ , κα παραδίδονται ςτουσ κακϋ υπόδειξθ χϊρουσ του Διμου, εντόσ πζντε 
(5) θμερϊν, φςτερα από ειδοποίθςθ του προμθκευτι από τθν αρμόδια Υπθρεςία. Σε ότι αφορά το χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν και τισ κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 & 207 του Ν.4412/2016. 

Ο κάκε οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν κάκε Ομάδασ ςτθν οποία επικυμεί να λάβει μζροσ 
ςτον διαγωνιςμό (ιτοι το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ Α’ , που αποτελείται από τισ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 & Α6 υπο-ομάδεσ, ι το ςφνολο των ειδϊν τθσ Β’ ομάδασ, ι 
το ςφνολο των ειδϊν τθσ Α’ ομάδασ με τισ υπο-ομάδεσ αυτισ και το ςφνολο των ειδϊν τθσ Β’ ομάδασ ). Αποδζχεται επίςθσ,  τθν μθ δεςμευτικότθτα των 
ποςοτιτων από τθν πλευρά τθσ υπθρεςίασ, δθλαδι μπορεί να υπάρχει αυξομείωςθ των ποςοτιτων των ειδϊν του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, χωρίσ να 
ξεπεραςτεί το ανϊτατο όριο αυτοφ. 

 

ΑΚΟ 10ο 

Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα και μζςα για τθ μεταφορά και τθν παράδοςθ των ειδϊν όπου υποδείξει θ Υπθρεςία. 
Επίςθσ ο Ρρομθκευτισ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανόν να προκφψει από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι οποιουδιποτε άλλου, μζχρι τθν παράδοςθ 
των ειδϊν που πρζπει να πραγματοποιείται κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

ΑΚΟ 11ο 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει 
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ’ φλθν αρμόδια Δικαςτιρια, ςφμφωνα με 
το ελλθνικό ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο.  Κατά τθν εκτζλεςθ Δθμοςίων ςυμβάςεων εφαρμόηονται: 

α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, 

β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και 

γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρο 129 Ν.4412/16) 

 

 
Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 

Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  
ΚΕΩΘΚΘΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 

 
Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V’ 

ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΑΛΓΑΛΕΩ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6014+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΛΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 2, ΑΛΓΑΛΕΩ, 122 43 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΦΟΥΝΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ 
- Τθλζφωνο: 210.53.10.213 
- Θλ. Ταχυδρομείο: texnikasinergia@gmail.com 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.egaleo.gr 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ 
υλικοφ” 
CPV: 31681410-0 

 

  

 - Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: * ………………………………….  + 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :  Ρρομικεια 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *---] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [---] 

 
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.egaleo.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα, 
του άρκρου 20: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο 
προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο 
πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 
(προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, 
ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και 
υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 
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Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ 
ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των τμθμάτων 
για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 
προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον 
οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ 
εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 
(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

[]Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το 
μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ 
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / 
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 
δωροδοκίαx,xi· 
απάτθxii· 
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 
λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-ά) 
ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:  
*……+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΟΘΩ6Ν-62Ι



69 / 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΛ 
 

ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, 
ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 
οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ 
νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 
περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι 
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτα Α), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει 

μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 

επαγγελματικά ι εμπορικά 

μθτρϊα που τθροφνται ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω 
πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiv, εκτόσ εάν : 
 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 
οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxv. 

 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται 
ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 
προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
 
 
 
 
 
 

Αιγάλεω   ... / ... / 2017  
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

 
 

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

 

 

Αιγάλεω   5 / 5 / 2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 
Σφυρισ Δθμιτριοσ                                                 
Θλ/γοσ Μθχ/κοσ 

Αιγάλεω  5 / 5 / 2017  

ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Δ/ΝΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 

 
Γεϊργιοσ οδάτοσ 

ΑΧΛΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ Ε.Μ.Ρ.  

 

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το 
ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 
250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του 
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
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Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ 
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε 

τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν 
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 

2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 

2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 
παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν 
ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 
των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 

2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 

παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 
εν λόγω πρόςβαςθ.  
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