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Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1 ηεο ππ‟ αξηζκ. 742/2021(ΑΓΑ: 9AM6Χ6Μ-ΓΝΠ)  πξάμεο Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί θαηάξηηζεο φξσλ, 

έγθξηζεο ηεχρνπο δηαθήξπμεο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, νξηζκνχ Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο 

Πξνζθνξψλ ηεο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 

„Ππομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού», γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 

δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΗΜΓΗ. πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 

101.660,00€ άνευ ΦΣΑ (126.058,40€ ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%). 
2 ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010«Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Δηνίθεζεο-

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

3 ηνπο εγθξηζέληεο κε ηελ αλσηέξσ πξάμε φξνπο θαη Παξαξηήκαηα ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο ηεο Ο.Δ., ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, 

4 ηνπ Θεζκηθνχ θαη Δηδηθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ  παξάγξαθν 1.4 ηεο δηαθήξπμεο. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ   Ε Ι  

 

Ηιεθηξνληθή αλνηθηή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ πνπ αθνξά ζηελ „Ππομήθεια ηλεκηπολογικού 

ςλικού», γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ 

αλάξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΗΜΓΗ. πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 101.660,00€ άνευ ΦΣΑ (126.058,40€ 

ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%), κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε: 

 «Ππομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού», γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Ηιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 

δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΗΜΓΗ. πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 

101.660,00€ άνευ ΦΣΑ (126.058,40€ ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%),  
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

31211300-1, 44163241-1, 31681410-0, 31224300-5, 44164200-9, 31214100-0, 38750000-7,  31321210-7, 31514000-
2, 31511000-7, 31518600-6, 31524000-5, 31221100-2, 31532100-5, 31211100-9.   
 

Φα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ απαλλαγµζνα από κάκε κρυπτό ι φανερό ελάττωµα. Θα 
ανταποκρίνονται από κάκε πλευρά ςτθν χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηονται και ςε καµία 
περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτοσ και θ παράδοςθ τουσ  κα γίνει ςε αποκικεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σρομθκειϊν 
και Αποκθκϊν. 
 
Υπόνορ έναπξηρ ιζσύορ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλεηηθνχ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 άξζξν 11 ηεο ππ‟ αξηζκ. 57654/22.05.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

 Υπόνορ διάπκειαρ ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ θαη παξάδνζεο ησλ αγαζψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο. 

 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

Κάθε ενδιαθεπόμενορ οικονομικόρ θοπέαρ μποπεί να ζςμμεηέσει ζηη διαδικαζία ςποβάλλονηαρ πποζθοπά υρ 

εξήρ: Καηά νκάδα 

 

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ(χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο τθσ κάκε ομάδασ για το ςφνολο τθσ κάκε οµάδασ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ 
περί προµθκειϊν διατάξεισ και εφόςον κρικεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ότι θ προςφορά πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ και όλα τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ.  
  Μάκε προμθκευτισ µπορεί να δϊςει προςφορά για µία ζωσ όλεσ των οµάδων τθσ προµικειασ, αλλά για το ςφνολο των ειδϊν και των 
ποςοτιτων τθσ κάκε οµάδασ.  
 

2. Δκηιμώμενη αξία ζύμβαζηρ -Υπημαηοδόηηζη  

2.1 Δκηιμώμενη αξία ζύμβαζηρ 

Η εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 101.660,00€ άνευ ΦΣΑ (126.058,40€ ςυμπ/νου ΦΣΑ 

24%). 

2.2 Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα 

βαρφνει τον  Κ.Α. 6662.094 Φ20 με τίτλο “Σρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτρολογικϊν κλπ 

εγκαταςτάςεων ” του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του Διμου Ακθναίων. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται εντόσ των εργαςίµων ωρϊν του ∆ιµου, ςυνολικά ι τµθµατικά και ςφµφωνα µε τισ 

ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Χπθρεςίασ αλλά µζςα ςτθν προβλεπόµενθ από τθν ςφµβαςθ προκεςµία, µε παρουςία του 

αναδόχου αν το επικυµεί. 

Για τισ παραδόςεισ κα ενθµερϊνεται θ εκάςτοτε αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ πζντε (5) εργάςιµεσ θµζρεσ 

νωρίτερα από τθν θµεροµθνία παράδοςθσ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄ 

«Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο»ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ΄ «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ» θαη ζην  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙΙ΄ «Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

3. Δίδορ διαδικαζίαρ – Σόπορ και Υπόνορ διενέπγειαρ ηηρ διαδικαζίαρ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27  παξ. 4 ηνπ λ. 4412/16, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 θαη ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3 ηεο παξνχζαο, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 





 

 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ ζπζηήκαηνο, ύζηεπα από ηο σπονικό διάζηημα ηυν ηπιάνηα  (30) ημεπών, απφ ηελ 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ 

Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΗΜΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΣΗ Δ.Δ. 

28-05-2021 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γιαδικηςακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ηος 

Δ..Η.ΓΗ.. 

ΤΣΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΟ Δ..Η.ΓΗ.. 133101 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
04-06-2021 και ώπα 10:00 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
28-06-2021 και ώπα 12:00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 

ΔΗΓΗ 

02-06-2021 

 

Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ δεν ςπάπσει δςναηόηηηα ςποβολήρ πποζθοπάρ ζηο ύζηημα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9  ηεο ΤΑ 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)” θαη ζηα άξζξα 36 & 37 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: http://www.promitheus.gov.gr/ ηνπ σο άλσ  πζηήκαηνο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ 

απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I   
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ   ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI  ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ 

(Δ.Δ.Δ..) 
 

Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

4.Παποσή διεςκπινίζευν  

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,  ηο απγόηεπο δέκα (10) ημέπερ 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηο απγόηεπο έξι (6) ημέπερ πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνζθνξψλ. 

5. Γημοζιόηηηα 

Γλσζηνπνίεζε ηεο Πξνθήξπμεο ππφ ηε κνξθή Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα απνζηαιεί κε 

ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν ηεο Πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξηζηεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).  

Η παξνχζα Απφθαζε Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010) ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ελνπνηεκέλν κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε Γεκάξρνπ, ζα θαηαρσξηζηεί ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) και ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηε 

δηεχζπλζε (URL): http://www.cityofathens.gr/  ζηελ δηαδξνκή : ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ► ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ► 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ & ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ ► ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα Παξαξηήκαηα θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθφ έγγξαθν ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr/  

Η πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ) και ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 82 παξ. 1 

άξζξν 377 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4469/2017 (ΦΔΚ 62 

Α΄).  

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξν 4 ηνπ Ν. 

3548/2007, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ λ. 3801/2009.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Γήκν. 

 

6.   Γικαίυμα και Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο 

I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ γηα ηα κέιε ηνπο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα 

απνθιεηζζνχλ, 

ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 έσο θαη 2.2.9 ηεο δηαθήξπμεο θαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




 

 

iii) λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΗΓΗ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α. 

Η Έλσζε ή ε Κνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, 

ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.3 

Ν.4412/16). 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.4 Ν.4412/16). 

7. Δγγςήζειρ 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην 

πνζνζηφ ηνπ 2% ηεο εθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ ηεο/ησλ πξνζθεξφκελσλ 

νκάδαο/νκάδσλ, ήηνη: 

 Υψους 340,00 € για την ομάδα 1,  

 ύψους 190,00 € για την ομάδα 2,  

 ύψους 180,00 € για την ομάδα 3,   

 ύψους 50,00 € για την ομάδα 4, 

 ύψους 350,00 € για την ομάδα 5,   

 ύψους 500.00 € για την ομάδα 6,  

 ύψους 62,00 € για την ομάδα 7,  

 ύψους 25,00 € για την ομάδα 8,  

 ύψους 172,00 € για την ομάδα 9, 

 ύψους 30,00,60 € για την ομάδα 10,   

 ύψους 162,00 € για την ομάδα 11, 

  για όλες τις ομάδες μαζί ύψους  2.061,00 €. 

 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδα, ηα 

πνζά ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ αζξνίδνληαη αληίζηνηρα. 

β) Δάλ ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ππνιείπεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ, ε πξνζθνξά δε γίλεηαη 

δεθηή. 

γ) Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηπιάνηα (30) ημέπερ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.3.6 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

 

Ο δηαγσληδφκελνο ή ε δηαγσληδφκελε εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλε Γήισζε , φπνπ ζα δειψλεη γηα 

πνηεο Οκάδεο θαηαζέηεη πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ χςνπο ηεο 

απαηηνχκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 

β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477




 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο θαη‟ ειάρηζηνλ κε ην ζπκβαηηθφ 

ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2) κήλεο. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ην ζπκθσλεηηθφ. 

Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 

Θα θαηαηεζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηάο δηάξθεηαο ελφο έηνπο γηα ηηο παξαθάησ νκάδεο άξζξσλ: 

Για την ομάδα 6 ύψους 1250 €,  

για την ομάδα 7 ύψους 160 €,  

για την ομάδα 9 ύψους 383,47 €, 

 για την ομάδα 10 ύψους 80 και  

για την ομάδα 11 ύψους 400 €. 
 

8. Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο
. 

Πληποθοπίερ,  καθώρ και διεςκπινίζειρ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκήκα Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ 9, 1νο φξνθνο, θα Νφλα Διέλε -  ele.nona@athens.gr - Σει: 213 - 

20.82.910, θαη t.prom.dimoprasies@athens.gr, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Πληποθοπίερ και διεςκπινίζειρ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ηεο Γ/λζεο 

Ηιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, , θ Νηθφιανο Πνιπθξάηεο - n.polykratis@athens.gr- Σει: 210 9224873, θαη 

t.mel.tek.prog.electrologikou@athens.gr θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

 

                                                             

                               Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

                         ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

 

ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΡΤΡΙ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ   

 ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΑΟΡΙΜΦΘΥ ΕΟΙΑΙΑΥ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ ΥΧΟΑΨΘΥ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ΑΟΩ 

ΦΩΟ ΡΤΙΩΟ ΞΕ ΜΤΙΦΘΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΘΥ ΦΘΟ ΣΝΕΡΟ ΥΧΞΦΕΤΡΧΥΑ ΑΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ 

ΑΣΡΨΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ΒΑΥΘ ΦΙΞΘΥ (ΧΑΞΘΝΡΦΕΤΘ ΦΙΞΘ) ΓΙΑ TΡ ΥΧΟΡΝΡ ΦΘΥ ΜΑΘΕ 

ΡΞΑΔΑΥ, ΓΙΑ ΦΘ 

‘ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ» 

ΞΕ ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ΔΩΔΕΜΑ (12) ΞΘΟΕΥ ΑΣΡ  

ΦΘΟ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΦΑΧΩΤΙΥΘΥ ΦΘΥ ΥΦΡ Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.  

 

 ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΘ ΑΠΙΑ ΥΧΞΒΑΥΘΥ: 

 126.058,40€ ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24% 

 
 

(101.660,00€ άνευ Φ.Σ.Α.) 

CPV: 31211300-1, 44163241-1, 31681410-0, 31224300-5, 44164200-9, 31214100-0, 38750000-7,  

31321210-7, 31514000-2, 31511000-7, 31518600-6, 31524000-5, 31221100-2, 31532100-5, 31211100-9. 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.1.    Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ ΝΙΡΥΙΩΟ 22 

Σόλθ ΑΘΘΟΑ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 104 38 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS GR 300 – EL 303 

Φθλζφωνο 2132082910 

Fax 2132082856 

Αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί 
τον διαγωνιςμό 

 

Δ/νςθ Σρομθκειϊν & Αποκθκϊν 
Φμιμα Διαδικαςιϊν Υφναψθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων  
t.dimosion.symvaseon@athens.gr 
- Ελζνθ Οόνα 

   Φθλ. 213 2082910, @: ele.nona@athens.gr   

 

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

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Μυβζρνθςθ 
(Χποτομζασ ΡΦΑ – ΡΦΑ Α’ Βακμοφ). 
 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Φα 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.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

β) Ρι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr και ςτθ διεφκυνςθ http://www.cityofathens.gr 

 
Στοιχεία επικοινωνίασ φορζα υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

 

 Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ 

Φμιμα  Ξελετϊν , Φεκμθρίωςθσ και Σρογραμματιςμοφ 

Σλθροφορίεσ: κοσ Οικόλαοσ Σολυκράτθσ, email: n.polykratis@athens.gr    τθλ:210-9224873 

  

 

1.2.   Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 4 του ν. 4412/16, με χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των τριάντα (30) θμερϊν, από τθν 

θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Φυποποιθμζνου Εντφπου Σροκιρυξθσ ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων 

Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων. 
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1.2.2 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα 

βαρφνει τον  Κ.Α. 6662.094 Φ20 με τίτλο “Σρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ θλεκτρολογικϊν κλπ 

εγκαταςτάςεων ” του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ του Διμου Ακθναίων. 

1.3.  Συνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ- Κριτιριο ανάκεςθσ 

 1.3.1 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ «Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ», για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ 

Θλεκτρολογικοφ του Διμου Ακθναίων, διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν ανάρτθςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο 

ΜΘΞΔΘΥ. Υυνολικοφ Σροχπολογιςμοφ: 101.660,00€ άνευ ΦΣΑ (126.058,40€ ςυμπ/νου ΦΣΑ 24%). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

31211300-1, 44163241-1, 31681410-0, 31224300-5, 44164200-9, 31214100-0, 38750000-7,  31321210-7, 31514000-
2, 31511000-7, 31518600-6, 31524000-5, 31221100-2, 31532100-5, 31211100-9.   
 

Φα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ απαλλαγµζνα από κάκε κρυπτό ι φανερό ελάττωµα. Θα 
ανταποκρίνονται από κάκε πλευρά ςτθν χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηονται και ςε καµία 
περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτοσ και θ παράδοςθ τουσ  κα γίνει ςε αποκικεσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Σρομθκειϊν και Αποκθκϊν. 
 
1.3.2 Κριτιριο ανάκεςθσ 
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ(χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο τθσ κάκε ομάδασ για το ςφνολο τθσ κάκε οµάδασ, ςφµφωνα µε τισ 
ιςχφουςεσ περί προµθκειϊν διατάξεισ και εφόςον κρικεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ότι 
θ προςφορά πλθροί τισ προδιαγραφζσ και όλα τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ.  
  Μάκε προμθκευτισ µπορεί να δϊςει προςφορά για µία ζωσ όλεσ των οµάδων τθσ προµικειασ, αλλά για το ςφνολο 
των ειδϊν και των ποςοτιτων τθσ κάκε οµάδασ.  
 

 Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 126.058,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 
24%. 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ο. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΧΑ (ΦΕΜ 1781 Βϋ/23.05.2017). 

Χρόνοσ διάρκειασ υλοποίθςθσ και θ παράδοςθ των υλικϊν ςε δϊδεκα (12) μινεσ  από τθν θμερομθνία του 

χρόνου ζναρξθσ. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται εντόσ των εργαςίµων ωρϊν του ∆ιµου, ςυνολικά ι τµθµατικά και ςφµφωνα µε τισ 

ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Χπθρεςίασ αλλά µζςα ςτθν προβλεπόµενθ από τθν ςφµβαςθ προκεςµία, µε παρουςία του 

αναδόχου αν το επικυµεί. 

Για τισ παραδόςεισ κα ενθµερϊνεται θ εκάςτοτε αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ πζντε (5) εργάςιµεσ θµζρεσ 

νωρίτερα από τθν θµεροµθνία παράδοςθσ. 

Ματά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι, ελζγχεται από τθν αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ, θ ςυνζπεια του 

προµθκευτι ωσ προσ τον χρόνο, τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα των υλικϊν που παραδίδει. Θ Επιτροπι 

παραλαβισ, µπορεί να ςτείλει τα παραλαµβανόµενα υλικά για ζλεγχο, ςε οποιοδιποτε κατά τθν κρίςθ τθσ 

εργαςτιριο για εξακρίβωςθ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν. Φο κόςτοσ διενζργειασ του ελζγχου βαρφνει τον 

προµθκευτι (άρκρο 208 § 3 του Ο4412/2016). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ιϋ 

«Φεχνικι Ζκκεςθ-Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ»ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙϋ «Γενικι και Ειδικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων» και ςτο  

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙΙϋ «Ενδεικτικόσ Σροχπολογιςμόσ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  





 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο – Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Ξεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Φοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ Υυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ρ.Φ.Α. 
(Σρόγραμμα «ΜΝΕΙΥΘΕΟΘΥ Ι») ………….» 

2. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3. 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 Ρδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου 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» 

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

5.  του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ματαργιςεισ, Υυγχωνεφςεισ Οομικϊν Σροςϊπων και Χπθρεςιϊν 
του Δθμοςίου Φομζα-Φροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

7.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

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

9. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Μ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ”, 

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

11.  του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Μ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων” (άρκρο 209), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα  με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Μ. 42/23-2-2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ 
ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Χπουργείου Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”, 

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

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Μφρωςθ Μϊδικα Φόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ», 
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Σνευματικι Ιδιοκτθςία, Υυγγενικά Δικαιϊματα και Σολιτιςτικά Θζματα” 
15. του άρκρου 5 τθσ με αρ. 11389/1993 (Βϋ185) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν περί υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ 

εφάπαξ περίλθψθσ των ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ ςε θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα,   
16. του π.δ.39/2017 (Αϋ64) “Κανονιςμόσ εξζταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικών 

Προςφυγών”, 
17.  του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,  
18.  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Μωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
19. τθσ ΧΑ 56902/2015 (ΦΕΜ 1924/02-06-2017, τ. Βϋ) «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)», 
20. τθσ Χ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΜ 1781/23-05-2017, τ. Β’), «Τφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 

του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ) του Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 
21. τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 τθσ Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (ΦΕΜ Αϋ240/12.12.2012), θ οποία κυρϊκθκε με το 

άρκρο 48 του ν. 4111/2013 (ΦΕΜ Αϋ18), 
22. τθσ υπ’ αρικμ. 81381/30555 (Βϋ3812) απόφαςθσ «Ζγκριςθ του Ρργανιςμοφ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ του Διμου 

Ακθναίων Αττικισ», όπωσ τροποιικθκε και ιςχφει, 

23. ΜΑΟΡΟΙΥΞΥ (ΕΕ) 2016/679 ΦΡΧ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΫ ΜΡΙΟΡΒΡΧΝΚΡΧ ΜΑΙ ΦΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΚΡΧ τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων)" 

24. 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. 

25.  Σν κε αξ. πξση. 053266/25.02.2021 (ΑΓΑΜ: 21REQ008242061 2021.03.05) πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ 

πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 

26. Σελ ππ‟ αξηζκ.Α00510 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ: 21REQ008242111/2021.03.05) κε Αξηζ. 

Πξση. 59381/03.03.2021, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 161.200,00€ γηα ηελ πιεξσκή 

ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ην έηνο 2021, 

κε Κ.Α.6662.004 Φ20 «Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπεο ειεθηξνινγηθψλ θιπ εγθαηαζηάζεσλ», ε 

νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α 00510 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. 

27. Σo ππ΄ αξηζκ. 131345 - 20-05-21 αίηεκα ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνινγηθνχ  

 

1.5.  Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάντα  (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 4 του Ο. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Φυποποιθμζνου 

Εντφπου Σροκιρυξθσ ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει του άρκρου 58 

παρ.1β του Ο.3852/2010, Σροκιρυξθ - Απόφαςθ Δθμάρχου. 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: http://www.promitheus.gov.gr/ 

του ωσ άνω  Υυςτιματοσ, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν.  

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 

Υφςτθμα. 

Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του Υυςτιματοσ βεβαιϊνεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9  τθσ Χ.Α. 

56902/215 (ΦΕΜ 1924/02-06-2017, τ. Βϋ) “Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)” και ςτα άρκρα 36 & 37 του Ο. 4412/2016. 

1.6.   Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Σροκιρυξθ υπό τθ μορφι Φυποποιθμζνου Εντφπου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί 

με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Φο Φυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Σροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο 

Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). 

Θ Σροκιρυξθ - Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ο.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010. 

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου, κα καταχωριςτεί 

ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Υυςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ 

http://radweriel.cityofathens.gr:8080/share/page/repository?path=%2F%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%2F2021%2F%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82%2F20%2F131345%20-%2020-05-21
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ ► ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ ► 

ΣΤΡΜΘΤΧΠΕΙΥ & ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΙ ► ΘΞΕΤΡΝΡΓΙΡ  

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ 

ΔΙΑΧΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Φφπο ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ.  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων (αρχικϊν και τυχόν επαναλθπτικϊν) ςτον Ελλθνικό Φφπο κα βαρφνει τον/τουσ 

Ανάδοχο/ουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 άρκρο 4 του Ο. 3548/2007, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 46 του ν. 

3801/2009.  

Υε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον Διμο. 

1.7   Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι 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 Σαράρτθμα Χ του 

Σροςαρτιματοσ 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 κακϋ όλθ 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.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




 

 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι: 

            α) Θ Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ    Ζνωςθσ  

           β)  Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Σαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

ΡΑΑΤΗΜΑ I   
 

ΦΕΧΟΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ- ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 

ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ   ΓΕΟΙΜΘ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΘ ΥΧΓΓΤΑΦΘ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 

ΡΑΑΤΗΜΑ IIΙ  ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV   ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΡΑΑΤΗΜΑ V ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ 

ΡΑΑΤΗΜΑ VI  ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΕΟΙΑΙΡ ΕΓΓΤΑΦΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ (Ε.Ε.Ε.Υ.) 

      
 γ) Ρι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ  ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
λεσ 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 

Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του Υυςτιματοσ κατά 

περίπτωςθ, με: 

 Φθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα δια τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», 

 Φθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Υυνθμμζνων 

Σροκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ» του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ, 

 Φθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Υυνθμμζνων 

Θλεκτρονικισ Σροςφοράσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τουσ (υπο)φακζλουσ: 

 «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ – Φεχνικι Σροςφορά» 

 «Ρικονομικι Σροςφορά» 

 «Δικαιολογθτικά Σροςωρινοφ Αναδόχου» 

Γενικά, θ υποβολι των αποφάςεων, πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων, οι κοινοποιιςεισ και οι προςκλιςεισ τθσ 

Ανακζτουςασ  Αρχισ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ και κάκε άλλθ επικοινωνία μεταξφ οικονομικϊν 

φορζων και Ανακζτουςασ Αρχισ πραγματοποιοφνται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υυςτιματοσ. 

Φα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ αντίςτοιχεσ οκόνεσ 

τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, αποτελοφν απόδειξθ επικοινωνίασ και 

διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Υυςτιματοσ.  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 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.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.  

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Ρι παρεχόμενεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι διευκρινίςεισ δίνονται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

Υυςτιματοσ ι και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Υυνθμμζνα Σροκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ», 

Ματθγορία «Σροσ Σρομθκευτι, Διακιρυξθ και Δθμοςίευςθ ςτο Portal». 

Ρι πλθροφορίεσ - διευκρινίςεισ  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παρζχονται μόνο εγγράφωσ. Ρυδείσ οικονομικόσ φορζασ 

δφναται να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ξε τθν επιφφλαξθ ειδικότερων ρυκμίςεων, ςτθν οριηόμενθ από τθν παροφςα προκεςμία για τθν θλεκτρονικι 

υποβολι αιτθμάτων και άλλων εγγράφων, θ προκεςμία λιγει τθν δωδεκάτθ νυχτερινι ϊρα (23:59) Ελλάδασ τθσ 

θμζρασ κατά τθν οποία παρζρχεται θ προκεςμία (παρ. 4 άρκρο 24 ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΥΦϋ Ο. 3979/2011). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ  Δ/νςθσ Σρομθκειϊν & 

Αποκθκϊν, 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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 

δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ, 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν, κατόπιν 

απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Χπθρεςίασ. 

ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 

προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν, θ οποία οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, και εφόςον  θ αδυναμία αυτι πιςτοποιείται από τθ 

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ & Χποςτιριξθσ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. τθσ Γ.Γ. Εμπορίου & Σροςταςίασ του Ματαναλωτι, θ Ανακζτουςα 

Αρχι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ,  λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου 

διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςφορϊν, κυρίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν και θ ςχετικι δθμοςίευςι τθσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο υφίςταται θ 

τεχνικι δυςλειτουργία του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

 
2.1.4 Γλϊςςα 
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Φυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Α) Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)1. Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 

είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

                                                           
1
    Επιτρζπεται 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 Σροξενείο 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 Μ.Σ.Δ. και 53 του Μϊδικα περί Δικθγόρων. 





 

 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο 92 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν 

παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019). 

Β) Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (π.χ. αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2. (εγγφθςθ ςυμμετοχισ) και 4.1. (εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ- 

εγγυθςθ καλισ λειτουργίασ) εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των 

περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13) – βλ. άρκρο 15 Ο. 4541/2018 - που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ 

και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. 

- Φ.Υ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό 

του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 

Φαμείο Σαρακατακθκϊν 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. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 

παραπάνω παραγράφου. 

Ρι 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.Ξ. 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 καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 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.  
Φα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΡΑΑΤΗΜΑ V.  

 

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 και προχποκζςεισ 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 Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, 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. 

ςοι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν ςτον τρόπο υποβολισ προςφοράσ τουσ ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ, καλοφνται να υποβάλλουν τα αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΟΦΧΣΡ 

ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΡΞΕΟΩΟ, το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο παράκυρο «Υυνθμμζνα αρχεία» 

ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε επεξεργάςιμθ μορφι. Εν ςυνεχεία, θ Aνακζτουςα Αρχι αποςτζλλει 

ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου vendor.training@eprocurement.gov.gr, ϊςτε να 

κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ και να ενθμερωκοφν ςχετικά θ Ανακζτουςα Αρχι και οι οικονομικοί 

φορείσ. Θ εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΓΓΕΣΜ, είτε απομακρυςμζνα μζςω studio 

τθλεδιάςκεψθσ, είτε μζςω άλλου θλεκτρονικοφ μζςου. 

2. Θ Ζνωςθ ι θ Μοινοπραξία οικονομικϊν φορζων δεν υποχρεοφται να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλλει προςφορά. Χποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τθσ 

ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

(άρκρο 19 παρ.3 Ο.4412/16). 

Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Υε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ 

αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.4 Ο.4412/16). 

Ρι Μοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ευκφνονται εισ ολόκλθρο με κοινό εκπρόςωπο. 

Υε περίπτωςθ, που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί 

να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ 

ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 

Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να 

ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ.  

Φα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ 

εγκρίνεται με Απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ φςτερα από Γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Υτθν 

περίπτωςθ, που θ ανάγκθ αντικατάςταςθσ προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ, θ ςχετικι Απόφαςθ 

λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο. 

3. Υε περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ επιχειριςεων κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, θ νζα επιχείρθςθ 

που υπειςζρχεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τθν επελκοφςα μεταβολι και να προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προκειμζνου να 

κρικεί εάν και αυτι ςυγκεντρϊνει τισ τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμφωνα με 
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το Ε.Ε.Ε.Υ., οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80. (άρκρο 104 παρ.2 ν.4412/2016). 

 Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 

ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που επιλκαν ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν καταπίπτει 

υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1 . Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, το φψοσ τθσ 

οποίασ κακορίηεται ςτο ποςοςτό του 2% τθσ εκτιμϊμενθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΣΑ τθσ/των 

προςφερόμενων ομάδασ/ομάδων, ιτοι: 

 Χψουσ 340,00 € για τθν ομάδα 1,  

 φψουσ 190,00 € για τθν ομάδα 2,  

 φψουσ 180,00 € για τθν ομάδα 3,   

 φψουσ 50,00 € για τθν ομάδα 4, 

 φψουσ 350,00 € για τθν ομάδα 5,   

 φψουσ 500.00 € για τθν ομάδα 6,  

 φψουσ 62,00 € για τθν ομάδα 7,  

 φψουσ 25,00 € για τθν ομάδα 8,  

 φψουσ 172,00 € για τθν ομάδα 9, 

 φψουσ 30,00,60 € για τθν ομάδα 10,   

 φψουσ 162,00 € για τθν ομάδα 11, 
  για όλεσ τισ ομάδεσ μαηί φψουσ  2.061,00 €. 

 

α) Υτθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό υποβάλλει προςφορά για περιςςότερεσ από μία ομάδα, τα 

ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ακροίηονται αντίςτοιχα. 

β) Εάν θ Εγγφθςθ Υυμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε γίνεται 

δεκτι. 

γ) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.3.6 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 

 

Ρ διαγωνιηόμενοσ ι θ διαγωνιηόμενθ εταιρεία κα πρζπει να προςκομίςει Τπεφθυνη Δήλωςη , όπου κα δθλϊνει για 

ποιεσ Ρμάδεσ κατακζτει προςφορά ςτον διαγωνιςμό, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ του φψουσ τθσ 

απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ επιςτολισ  

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. 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

2.2.2.2 Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 

1. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
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α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Σροςταςίασ ι τθν 

ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του υποχρεωτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αττικισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 225 του Ο.3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 116 

του Ο. 4555/2018. 

3. Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 

κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β)  απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει 

εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα 

παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

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)  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  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ, 

που προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ 

του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 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 Μοινοτιτων 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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ 

ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 

διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 26θσ 

Ρκτωβρίου 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 Ρδθγίασ 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 

φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαφίου αφορά: 

 Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν,  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

 Υτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν,  τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου.  

 Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

απόφαςθ.  

2.2.3.2 Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

1. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, 

εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

 α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 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, 
 β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 
ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3)πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αν 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 επικουρικιαςφάλιςθ. 
Ρι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2.2.3.2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου 
Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 
Ρι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2.2.3.2. παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 





 

 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 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 79 του ν. 4412/2016,  

(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.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, 

αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 2 

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. 2.3.3.4, 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
 Σρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ 

αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Μ8ΡΠΦΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Ρκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ 
C-124/2017.  





 

 

2.2.3.5  Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν 

είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6 Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 

2.2.3.2 περ. γ) 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. Φα 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. Ρικονομικόσ 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. 

2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθ 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. 

2.2.3.8 Ρικονομικόσ 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. 

Κριτιρια επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 

εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

 Ρι 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 Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016.  

 Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, 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. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΥ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο και κα 

προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραφισ του, εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν 

αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 3.2  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Υε περίπτωςθ Ζνωςθσ εταιρειϊν / Μοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από 

όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ / Μοινοπραξίασ. 





 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονοµικοί φορείσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςµοφ, να διακζτουν µζςο γενικό  κφκλο εργαςιϊν κατά τθν 
προθγοφµενθ τθσ δθµοςιεφςεωσ τθσ παροφςθσ τριετία, (δθλαδι για τα ζτθ 2018 - 2019 - 2020), ίςο ι ανϊτερο µε 
το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςµοφ τθσ μελζτθσ, που αφοροφν τθν/ τισ Ρμάδεσ για τθν/τισ οποία/οποίεσ 
δθλϊνουν προςφορά. Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα 
μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ετιςιοσ  κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ανάλογοσ (2/3 για δφο ζτθ και 1/3 για ζνα ζτοσ) ι μεγαλφτεροσ του άνω 
ορίου. 
 
Για το ςκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν καταρχάσ με το ΕΕΕΥ ότι διακζτουν τθν ανωτζρω οικονομικι 
και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Υτθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   
Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 

φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του 

Ο.4412/2016. Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται είναι από 

κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υε περίπτωςθ ‘Ζνωςθσ εταιρειϊν/Μοινοπραξίασ, θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από 

ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ‘Ζνωςθσ / Μοινοπραξίασ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, νη απαηηήζεηο γηα ηνπο 
νηθνλνµηθνχο θνξείο είλαη νη παξαθάησ: 

- Πξνεγνχκελε πινπνίεζε ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ (πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ) , εληφο 
ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ (2018 – 2019 - 2020), ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο κε ην 30% ηνπ 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηελ νκάδα ή ηηο νκάδεο πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη θαη 
αληίζηνηρα 20% γηα δξαζηεξηφηεηα δχν εηψλ ή 10% γηα δξαζηεξηφηεηα ελφο έηνπο. 

- Πέξαλ ηνπ αλσηέξσ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζε θάζε άξζξν 
θάζε νκάδαο νπνηνδήπνηε εγγξαθν ε πηζηνπνηεηηθφ απαηηείηαη λα θαηαηεζεί.(Δθιζηούμε ηην ιδιαίηεπη 
πποζοσή ηυν ςποτήθιυν οικονομικών θοπέυν για ηην ανάλογη καηάθεζη) 

  
 
Για το ςκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν καταρχάσ με το ΕΕΕΥ ότι διακζτουν τθν ανωτζρω τεχνικι και 

επαγγελματικι ικανότθτα. Υτθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα 

προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 

φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του 

Ο.4412/2016. 

Υε περίπτωςθ ‘Ζνωςθσ εταιρειϊν/Μοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από 

ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ‘Ζνωςθσ/Μοινοπραξίασ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα θαηαζέζνπλ ISO 9001 θαη ISO 14001, πνπ αθνξνχλ ην θνξέα ηνπο 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 

πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. ταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ  παραγράφου 

2.2.5) και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 





 

 

άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ3.  Υτθν 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.  

Θ ςυμπλιρωςθ χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΥ τθσ παραγράφου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικι και για τον τρίτο 

οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Φο χωριςτό ζντυπο 

ΕΕΕΥ του τρίτου ι το ςφνολο των ΕΕΕΥ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ του/των οποίου/ων ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του (υπό)φακζλου 

«Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ – Φεχνικι Σροςφορά». 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 

τμιματοσ  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.  

Ρ οικονομικόσ φορζασ, εφόςον προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτο/ουσ τθν εκτζλεςθ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθ 

μορφι υπεργολαβίασ, υποχρεοφται να αναφζρει το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικά και ςε ποςοςτό %), κακϊσ και 

τα ςτοιχεία του/των υπεργολάβου/ων. 

Υτθν περίπτωςθ αυτι, θ υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΥ από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ είναι υποχρεωτικι, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να 

επαλθκεφςει τθ ςυνδρομι ι μθ των λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με 

τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, το  οποίο  ο 

ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει 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, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπεται του 

ωσ άνω ποςοςτοφ.  ταν 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.  

Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.9.1   Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Σροσ 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 ζωσ και 2.2.6 τθσ παροφςασ,  

προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 

άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),  υπογεγραμμζνο με 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, επί ποινι αποκλειςμοφ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, 

με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 2 
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 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/των υπεργολάβου/ων, ςτον/ουσ οποίο/ουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ 

τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 





 

 

του Διορκωτικοφ ςτον Εκτελεςτικό Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του του Σαραρτιματοσ 1.4  

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

προςφορϊν.5 

β) Υε 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, απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΥ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Χποβάλλεται ζνα ΕΕΕΥ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο 

τθν θλεκτρονικι υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 

για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ ι κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΥ υποβάλλεται, 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ) 

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6 και 2.2.8, πρζπει να ςυντρζχουν και κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ και  κατά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ γϋ παρ. 3  του άρκρου 105 του ν. 4412/20166 

i. Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 

υποχρεοφνται ςτθν υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 

(παράγραφοι 2.2.5 – 2.2.6). 

ii. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ 

τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 

2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ. 

iii. Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ 

παροφςασ, οι υπεργολάβοι φορείσ υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που 

αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 
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  Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ). Ξπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ του ΕΥΘΔΘΥ www.promitheus.gov.gr Σρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  
κείμενο του Εκτελεςτικοφ Μανονιςμοφ, Ξπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
5 Σρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’). 
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iv. Ρι 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 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) του άρκρου 79 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

v. Ρι 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 ιςχφουν7. 

vi. Θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρακάτω παράγραφο  3.2., 

και μόνο ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να 

ελζγξει τθν πλιρωςθ των απαιτοφμενων προχποκζςεων (π.χ. τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ) ςτο 

πρόςωπο οποιουδιποτε προςφζροντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ.  

        Ματά το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από 

προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ αυτισ. 

        Υε αυτι τθν περίπτωςθ, τίκεται προκεςμία δζκα (10) θμερϊν ςτουσ προςφζροντεσ προκειμζνου να 

υποβάλλουν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά.  Εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν 

ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςφζρων υποβάλλει, εντόσ τθσ ανωτζρω οριςκείςασ 

προκεςμίασ, αίτθμα προσ τθν αρμόδια Επιτροπι για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο 

ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν,  θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο 

χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ (παρ. 12 άρκρο 43 ν. 

4605/2019). 

 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν8. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

 

Β. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και των δθλουμζνων ςτο 

ΕΕΕΥ, οι προςωρινοί ανάδοχοι προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

ΣΤΡΥΡΧΘ!!!!! Από τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου που κα προςκομιςκοφν, κα πρζπει να 

αποδεικνφεται ότι, τόςο το δικαίωμα ςυμμετοχισ όςο και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ 

κακορίηονται ςτθν παροφςα, ςυνζτρεχαν και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ του (προβλ. §1 εδ. 

αϋαρ. 104 Ο. 4412/16). 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (αντίςτοιχα ςτο ΕΕΕΥ Ξζροσ IΙΙ Αϋ) ι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
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8
  Σρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 





 

 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 

αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.9 

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 2.2.3.1. 

β) για τισ περιπτϊςεισ α) και β) τθσ παραγράφου 2.2.3.210, πιςτοποιθτικά  που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι 

του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.11 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν  τθν παράγραφο 2.2.3.3  περίπτωςθ γ), πιςτοποιθτικό  από τθ Διεφκυνςθ Σρογραμματιςμοφ και 

Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

δ1) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ β) πιςτοποιθτικά  που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα: 

i. τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα. 

ii. Φο πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν.  

iii. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 

εκκακάριςθ.  

iv. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων12. 
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10
 Ναμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα  οποία 
να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου 
να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Φα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 
μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 
11

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

  Ξε εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 





 

 

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 

(εκτόσ τθσ περίπτωςθσ γϋ) 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. 

Ρι 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 (εκτόσ τθσ περίπτωςθσ γϋ) και ςτθν 

περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 

αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ2) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

Η ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι, εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 

για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9,  υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι, δεν ζχει εκδοκεί ςε 

βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Η ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι, εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 

για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4.  (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ),  οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το 

ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Υτθν 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. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 

καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 

ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,13 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 

αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
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Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυμπλθρϊνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ 

επιχείρθςθσ, φζρουν θμερομθνία ςφνταξθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ χωρίσ να 

απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια αρχι. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2018 – 
2019 - 2020),ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ 
φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν (2018 – 2019 - 2020), ςε περίπτωςθ που 
δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν, ι αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν/εγγράφων  που εκδίδονται ςτο κράτοσ 
μζλοσ εγκατάςταςισ του. 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ετιςιοσ  κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα 
πρζπει να είναι ανάλογοσ (2/3 για δφο ζτθ και 1/3 για ζνα ζτοσ) ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου. 
 
Η ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι, εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Για τθν υλοποίιςθ ςυναφοφσ αντικειμζνου ςυμβάςεων: 

- εάν μεν, ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, με αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 
αρμόδια αρχι, 
- εάν δε, ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε με αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά πϊλθςθσ (Δελτίο 
Αποςτολισ - Φιμολόγιο) είτε με βεβαίωςθ του αγοραςτι, 
- Αντίςτοιχα Σιςτοποιθτικά/ζγγραφα  που εκδίδονται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του. 
Β.5. Για τθν απόδειξθ Σρότυπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν ISO 9001 και ISO 14001 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 

αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 14.   

Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 

πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 

φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 

αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν 

                                                           
14

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





 

 

οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 

φορζα. 

Η ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ γίνεται αποδεκτι, εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 

για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, 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.6. Ρι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι 

κοινοπραξία, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα 

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, από το οποίο να 

προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ και  

γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ 

τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.7. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 2.2.8.1 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, α) 

ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό15 και β) τα δικαιολογθτικά  που 

αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.6). 

Β.8. Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.8.2, προςκομίηει τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΗ: Σχετικά με τθν υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των 

δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Υθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά 

ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ 

υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 

αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων 

(Ο4194/2013). Υθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 
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 Σρβλ. άρκρο 78 παρ.1/ άρκρο 80 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ μπορεί να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και 

τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε κατάλλθλο ζγγραφο. 





 

 

εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ 

(Υφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο 

4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ 

από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Ειδικά τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα  ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε 

από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. (παρ.14 άρκρο 107 ν. 4497/2017). 

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 

πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. ταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

 

2.3 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζςω του Υυςτιματοσ με τρόπο και ςε χρόνο 

που ορίηεται κατά περίπτωςθ ςτισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν 

παροφςα Διακιρυξθ και τθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ, 

για  το ςφνολο των προκθρυχκζντων υλικϊν. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ ι κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ ι κοινοπραξία, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 

το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 

ι κοινοπραξίασ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
2.3.2.1 Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόφαςθ 

Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ 

άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 (ΦΕΜ 1924 Βϋ/02.06.18) «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)».  

 

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/ΕΜ και ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  

http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά 

που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα 

αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα 

προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

2.3.2.2 Ρ 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 Χπουργικισ Απόφαςθσ. 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ 

ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ (άρκρο 37 παρ. 4 του ν.4412/2016). 

2.3.2.3 Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςε θλεκτρονικό φάκελο, ο οποίοσ περιλαμβάνει 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 (άρκρο 15 παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ  υπουργικισ 

απόφαςθσ), 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, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 21 του ν. 4412/2016. 

2.3.2.4  Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Φα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου .pdf 

(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται.  

Υε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf. 





 

 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Υυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά). 

2.3.2.5 Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω: 

Φα 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 , με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 

τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 

φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 

προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Σρωτόκολλο του 

Διμου Ακθναίων (Νιοςίων 22, 2οσ όροφοσ. Ϊρεσ: 08:00 – 15:00) ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα 

ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δε 

φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 

προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΜ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 

αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με 

τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ ΧΑ 56902/215 (ΦΕΜ 1924 Βϋ/02.06.18), τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα ςτοιχεία 

και δικαιολογθτικά προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα 

των πρωτοτφπων. 

Υτον ςφραγιςμζνο φάκελο κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α) Σροσ τθν/τον Σρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

β) θ φράςθ «Υτοιχεία Θλεκτρονικισ Σροςφοράσ», 

γ) θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

δ) ο τίτλοσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ και  θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (άρκρο 92 παρ.1 Ο.4412/16),  

και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1) Πεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ο οποίοσ πρζπει να περιζχει τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.3.4.1 τθσ παροφςθσ ζγγραφα.  





 

 

2) Πεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ κα πρζπει να περιζχει όλα τα 

απαιτοφμενα από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παραγράφου 2.3.4.2 τθσ παροφςασ ςτοιχεία.  

 Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 

φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.  

Ρι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

2.3.2.6. Ρροςαρμογι με τα δείγματα-Κατάκεςθ Δείγματων 

                ςον αφορά τα υλικά ςτα οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςαρμοςκοφν με τα δείγματα  τθσ  
υπθρεςίασ , ορίηονται  τα  εξισ  άρκρα:  4.1, και  4.2,  και κα λαμβάνουν γνϊςθ των δειγμάτων αυτϊν κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρα 9.00 πμ. Ζωσ 13.00 μμ.  ςτο χϊρο τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ επί τθσ οδοφ Αναπαφςεωσ 
26  ΦΜ. 11636. Φθλ.  2109224873.   

ςον αφορά τα υλικά ςτα οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίςουν  δείγμα εισ 
διπλοφν ορίηονται  τα  εξισ  άρκρα:  4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.4 και 11.5 με εξαίρεςθ τα άρκρα 2.3,7.1 και 7.2  που κα 
προςκομιςκοφν ςε ζνα δείγμα. 

Θα πρζπει υποχρεωτικά να παραδϊςουν τα αντίςτοιχα δείγματα ςτο χϊρο τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ επί τθσ 
οδοφ Αναπαφςεωσ 26  ΦΜ. 11636. Αυτά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τον κατά νόμο ςυνοδευτικό, δθλαδι δελτίο 
αποςτολισ το οποίο και κα παραδίδεται ςτον υπεφκυνο κ. Σολυκράτθ Οικόλαο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρα 
9.00πμ. Ζωσ 13.00 μμ. Φθλ.  2109224873.     

Η παράδοςθ των δειγμάτων κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ και τθ προθγοφμενθ θμζρα από τθ 
διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ. 
Για τα υπόλοιπα άρκρα δεν χρειάηονται δείγματα.  

 

2.3.3 Απόςυρςθ Ρροςφοράσ 

Ρι οικονομικοί φορείσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, με ζγγραφο αίτθμά τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε μορφι 

θλεκτρονικοφ αρχείου .pdf που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του Υυςτιματοσ. Σιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ 

Ρικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων, θ οποία αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του οικονομικοφ φορζα, 

μπορεί να προβεί ςτθν απόρριψθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο Υφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

Ματόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλλει εκ νζου πρόςφορα μζςω του Υυςτιματοσ ζωσ τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ. 

 

2.3.4.  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  
2.3.4.1 Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.2.9.1 και 

ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ VIII τθσ παροφςασ. 

 Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ, το οποίο κα είναι αναρτθμζνο, ςε 

μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτον θλεκτρονικό τόπο των αντίςτοιχων  ςυςτθμικϊν 

διαγωνιςμϊν, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ  www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. και 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

 Ρι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕΥ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ/κοινοπραξία. 

ii) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν 

(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ V τθσ 

παροφςασ. 

 Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν 

φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

iii) Υπεφκυνθ Διλωςθ , όπου κα δθλϊνει για ποιεσ Ρμάδεσ κατακζτει προςφορά ςτον διαγωνιςμό, ϊςτε να είναι 
δυνατόσ ο υπολογιςμόσ του φψουσ τθσ απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
iv)φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
 
 
2.3.4.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τα αντίςτοιχα  ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι ζωσ και ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ. 

Επιπλζον: 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ φφλλο ςυμμόρφωςθσ με αναφορά ςτθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία, τθ χϊρα καταςκευισ και με παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια από όπου κα 

αποδεικνφονται τα αναφερόμενα ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

(Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν οι ανακζτουςεσ αρχζσ δφνανται να ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ να δθλϊνουν ςτθν 

τεχνικι τουσ προςφορά τθ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που προςφζρουν.) 
 

O προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 
επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ 
τθσ. Σροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. ταν οι 
προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ 
τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ 
οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Σροςφορά ςτθν 
οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.) αρκρο 93 παρ.5 του Ο.4412/2016 
 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν τεχνικά φυλλάδια ςε θλεκτρονικι μορφι από όπου κα αποδεικνφονται τα 

αναφερόμενα ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Ρι εγγυιςεισ του καταςκευαςτι και του προμθκευτι κα βεβαιϊνονται με υπεφκυνεσ δθλϊςεισ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν ISO 9001 και ISO 14001, που αφοροφν το φορζα τουσ. 

 

Σζραν των ανωτζρω, ςτισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ του Σαραρτιματοσ Ι αναφζρεται αναλυτικά ςε κάκε άρκρο 

κάκε ομάδασ οποιοδιποτε ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό απαιτείται να κατατεκεί (Επιςτφνουμε τθν ιδιαίτερθ 

προςοχι των υποψιφιων οικονομικϊν φορζων) 

 

Ειδικά για τουσ λαμπτιρεσ ιςχφουν τα εξισ : 
1. Θα πρζπει να κατατεκοφν αποδεικτικά πιςτοποίθςθσ CE (βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι), με 
αναφορά ςτισ οδθγίεσ και ςτουσ κανονιςμοφσ. 
2.  Θ παραγωγικι διαδικαςία του καταςκευαςτι κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001  από 
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 





 

 

3.  Φα τεχνικά ςτοιχεία κα προκφπτουν από τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι, τα οποία κα 
βρίςκονται άμεςα διακζςιμα, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ςτο διαδίκτυο. Ρ διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να 
κατακζςει το τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και να αναφζρει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ των 
προςφερόμενων λαμπτιρων. Φεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία δεν αναφζρονται ςτα εν λόγω ζντυπα δε 
λαμβάνονται υπόψθ. 
4.  Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 2011/65/EU (ROHS) 
5.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν για όλουσ τουσ λαμπτιρεσ, εκτόσ των λαμπτιρων led για 
τουσ οποίουσ απαιτείται εγγφθςθ τουλάχιςτον 3 ετϊν.  Θ εγγφθςθ των λαμπτιρων δίνεται από τον 
καταςκευαςτι και τον προμθκευτι. 
6. που αναφζρονται πρότυπα και μζχρι τθ δθμοςίευςθ του διαγωνιςμοφ εκδοκοφν νζα κα ιςχφουν αυτά τα 
νζα. 
7. Ρι ειςαγωγείσ ι καταςκευαςτζσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων όλων των ειδϊν, λαμπτιρων και 
μεταςχθματιςτϊν απαιτείται να είναι ςυμβεβλθμζνοι ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), το οποίο κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ 
αποδεικτικοφ καταχϊριςισ τουσ με τον Αρικμό Ξθτρϊου Σαραγωγοφ ςε εγκεκριμζνο από το αρμόδιο 
Χπουργείο ςφςτθμα, ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΑ του Σ.Δ. 117/2004 (ΦΕΜ 82 Α’). 

 

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

προςφορϊν 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά, ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παράγραφο 1.3.2 τθσ παροφςασ  κριτιριο 

ανάκεςθσ  και ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

 

Ρροςφορά με τιμι μονάδασ 

Θ προςφερόμενθ τιμι των προσ προμικεια υλικϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ενδεικτικζσ τιμζσ, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςκεί ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ IV τθσ παροφςασ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν 

αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

Εκτόσ τθσ θλεκτρονικισ οικονομικισ προςφοράσ που παράγεται από το ςφςτθμα, οι προςφζροντεσ πρζπει να 

επιςυνάψουν ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” και το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ ςε μορφι 

pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, και ςυμπλθρωμζνο με τθ αναγραφόμενθ προςφερόμενθ τιμι, που 

επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ  V τθσ παροφςασ. 

Υτθν προςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3% και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΡΓΑ  20%. 

- Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

- Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

- Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 





 

 

2.3.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα 
πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

 Σροςφορά 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. 

Ξετά 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. Υτθν 
τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δε ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά τουσ είτε όχι16. 

2.3.7 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 2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 

προςφορϊν), 2.3.4. (Σεριεχόμενο Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ -  Φεχνικισ Σροςφοράσ), 2.3.5. 

(Σεριεχόμενο Φακζλου «Ρικονομικισ Σροςφορά»/ Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 

2.3.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) και 3.2. (Σρόςκλθςθ υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - κατακφρωςθσ) 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. 

Ρ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.  περ. γ) τθσ παροφςασ  και ςτθν περίπτωςθ 

ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν 

είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ)  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. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
  

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1. Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο Υφςτθμα, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Σροςφορϊν), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 16 τθσ υπ’ αρ. 56902/215 Χ.Α, 
ακολουκϊντασ κατά περίπτωςθ τα εξισ ςτάδια: 

1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» μετά τθν 
παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 11:00. Φθν ίδια 
θμζρα κα αποςφραγιςκοφν και οι φάκελοι που προςκομίςκθκαν από τον οικονομικό φορζα ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, οι οποίοι περιζχουν τα ζντυπα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2.4.3.1 και 
2.4.3.2 τθσ παροφςθσ.  
2. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»  
3. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τθσ παραγράφου 3.2 τθσ 
παροφςασ. 
 

Ξε τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, 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. 
 
 Συμπλιρωςθ-αποςαφίνθςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν (άρκρο 102 ν.4412/2016): 
Ματά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, τθρϊντασ τισ 
αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι υποψιφιουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 
λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, 
να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 
προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
 
3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμζνων διατάξεων.  

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 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.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ελζγχει τθ γνθςιότθτα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ που προςκομίηουν οι 

διαγωνιηόμενοι και δε κα αποδίδει τθν εγγφθςθ που ζχει ιδθ ςτα χζρια τθσ πριν τθν ανωτζρω διαπίςτωςθ.  

 Αν  διαπιςτωκεί  πλαςτότθτα  εγγυθτικισ  επιςτολισ  ςυμμετοχισ  (θ πλαςτι εγγφθςθ δεν κεωρείται ωσ εγγφθςθ – 

ΥτΕ 2147/2001), οι διαγωνιηόμενοι κα αποκλείονται από τον διαγωνιςμό, ενϊ ο Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

β) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ 

όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα 

πλθροφν τα ανωτζρω. 





 

 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο 

πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο 

ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπό) 

φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που ορίηεται μζςω γραπτισ ενθμζρωςθσ ςτθν «Επικοινωνία» του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ, οι φάκελοι όλων 

των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, των οποίων τισ τεχνικζσ 

προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν βάςει του κριτθρίου ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Φο εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ 

ζγκριςθ. 

- 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. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

- Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ17 γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι 

Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομικι Επιτροπι) τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 

ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.  

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

παροφςασ. 

Υε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται 

μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, 

Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ Σροςφοράσ 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου – Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

3.2.1 Ξετά τθν ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ 

προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν προδικαςτικϊν προςφυγϊν κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ 

Επιτροπισ, 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) θμερϊν18 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 

αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και 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 
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 Σρβλ. παρ. 12 άρκρο 43 ν.4605/2019 





 

 

2.2.3. τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4  ζωσ 

2.2.6 . 

Φα εν λόγω δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε 

μορφι αρχείων pdf.  Φα εν λόγω δικαιολογθτικά προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από τον οικονομικό φορζα εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο ςτο Γενικό Σρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Νιοςίων αρ. 22, 2οσ όροφοσ, ϊρεσ: 08:00 – 

15:00).  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 

πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. ταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Ξε 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. 

3.2.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 3.2.1  του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 

όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 

παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.19 

Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

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

3.2.3 Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, 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  το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ, 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 τισ παραγράφουσ 2.2.3. (λόγοι αποκλειςμοφ), 2.2.4   ζωσ 2.2.6 και  2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 

τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ 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 τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα 
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τθν παράγραφο 2.2.3 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 και 2.2.8 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

 

3.2.4 Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ-γνωμοδότθςθσ 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 3.2.2 τθσ παροφςθσ, και τθ διαβίβαςι του ςτθν Ρικονομικι Επιτροπι 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. 

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ 

Ρικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων τθσ παραγράφου 3.3 τθσ παροφςθσ.  

 
Επιςθμαίνεται ότι: Θ αρμόδια Επιτροπι, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Φο ποςοςτό αυτό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 15% ςτθν περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 

ποςότθτασ. 

Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τθν παροφςα ςφμβαςθ ποςοςτοφ, απαιτείται 

προθγοφμενθ αποδοχι του προμθκευτι. 

Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ εν λόγω ειςιγθςθ ενςωματϊνεται ςτθν ωσ άνω απόφαςθ. 

Θ ανωτζρω απόφαςθ, με επιμζλεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ  

«Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου, θ Ανακζτουςα 

Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ  «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ, μαηί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 

που που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά20, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 

3.3.1 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 

Φα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 

ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) παρζλκει άπρακτθ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ 

θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ 

αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ 

προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 

4412/2016, 

β) παρζλκει επιτυχϊσ ο υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Αττικισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 225 του Ο.3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 116 

του Ο. 4555/2018 και 

γ)κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 

περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
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κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 21. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

 

3.3.2 Ξετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

προςκαλεί, μζςω του Υυςτιματοσ και των πιςτοποιθμζνων ςε αυτό χρθςτϊν τθσ, ζκαςτο από τουσ αναδόχουσ να 

προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ με ζκαςτο νομικό πρόςωπο για τα είδθ και τισ ποςότθτεσ, που 

προορίηονται γι’ αυτό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, κοινοποιϊντασ του ςχετικι ζγγραφθ 

ειδικι πρόςκλθςθ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υυςτιματοσ. 

Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Υτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και 

ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3.2 τθσ παροφςθσ  για τον προςφζροντα  που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

3.4  Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ του νόμου αυτοφ και 

ζχει ι είχε υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 

νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, υποχρεοφται να αςκιςει προδικαςτικι 

προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προςδιορίηοντασ 

ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων του 

Φίτλου 3 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

 

3.4.2 Ρροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 
Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ 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 ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα, 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 ΚΗΜΔΗΣ. 

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.  

                                                           
21

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




 

 

Ρι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κοινοποίθςθσ  και λιγουν τθν 7θ 

μ.μ. ϊρα τθσ τελευταίασ θμζρασ, εάν δε αυτι είναι κατά τον νόμο εξαιρζςιμθ, οι προκεςμίεσ λιγουν τθν  7θ μ.μ. 

ϊρα  τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ (περ. 12 άρκρο 1 του ν. 1157/1981). 

3.4.3 Ραράβολο – Τρόποσ κατάκεςθσ 

1. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 

υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) τθσ προχπολογιςκείςασ 

αξίασ (χωρίσ Φ.Σ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο φψοσ του παραβόλου δε μπορεί να είναι κατϊτερο των εξακοςίων 

(600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ.  

2. Επειδι, ςτθν παροφςα διαδικαςία προβλζπεται θ δυνατότθτα υποβολισ για άρκρο/άρκρα τθσ ςφμβαςθσ, το 

φψοσ του παραβόλου υπολογίηεται επί τθσ αξίασ του άρκρου ι των άρκρων τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τα οποία 

αςκείται θ προδικαςτικι προςφυγι. 

3. Φο παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Θ ωσ άνω κατάκεςθ γίνεται 

θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σλθροφοριακϊν 

Υυςτθμάτων (Γ.Γ.Σ.Υ.), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Φορζα «Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν 

(Α.Ε.Σ.Σ.)» (κωδικόσ τφπου παραβόλου *100+) και αποτελεί ζςοδο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Για τθν απόδειξθ 

τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του παράβολου ο προςφεφγων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο προβλεπόμενο 

ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 του παρόντοσ Μανονιςμοφ  ζντυπο προςφυγισ  του Σαραρτιματοσ Ι: 

- εκτυπωμζνο αντίγραφο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Φράπεηα, 

- επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων του Χπουργείου 

Ρικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Μωδικό, φζρει τθν ζνδειξθ ‘’πλθρωμζνο’’, κακϊσ και 

- βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Χπθρεςία που το αποδζχεται. 

Αρμόδια υπθρεςία να βεβαιϊςει τον ζλεγχο και τθ δζςμευςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, είναι θ ΑΕΣΣ και όχι θ 

ανακζτουςα αρχι. 

4.Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του με 

τθν απόφαςθ του οικείου ςχθματιςμοφ τθσ ΑΕΣΣ, που εξζταςε τθν προδικαςατικι προςφυγι. 

Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν 

προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί 

τθσ προςφυγισ. 

3.4.4 Αναςταλτικό αποτζλεςμα 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του οικείου ςχθματιςμοφ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ. Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 366. 

 Θ ανωτζρω παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

3.4.5 Διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 

1. Ηλεκτρονικι κατάκεςθ προςφυγισ 

Υτισ περιπτϊςεισ κατάκεςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ θ ανακζτουςα 

αρχι, το αργότερο τθν επόμενθ τθσ κατάκεςθσ εργάςιμθ θμζρα, ειδοποιεί τθν ΑΕΡΡ ςχετικά με τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφυγισ και τθσ παραχωρεί δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο των ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι: 

(α) κοινοποιεί τθν προςφυγι μζςω του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το 

αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ 

προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, 





 

 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντοσ Μανονιςμοφ, και 

(β) διαβιβάηει ςτθν ΑΕΣΣ μζςω του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το 

αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ τθσ επί 

τθσ προςφυγισ και τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί ςτισ 

απόψεισ τθσ να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι 

προςφυγι πράξθσ.  

 Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα 

(10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Χπομνιματα επί των 

απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του 

ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. (άρκρο 365 παρ.1 του Ο.4412/2016, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ.42 του άρκρου 43 του Ο.4605/2019). 

 Ρι προκεςμίεσ του άρκρου 365 παρ. 8 του ν. 4412/2016 είναι αποκλειςτικζσ.  

 2. Κατάκεςθ προςφυγισ ςτθν Α.Ε.Ρ.Ρ. 

Υτισ περιπτϊςεισ όπου θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται ςτθν ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 362, θ ΑΕΣΣ καταχωρίηει αυκθμερόν τθν προςφυγι. 

Φο αργότερο τθν επόμενθ τθσ καταχϊριςθσ εργάςιμθ θμζρα, θ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον 

Μανονιςμό Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν, κοινοποιεί τθν προςφυγι ςτθν ανακζτουςα αρχι και τθν καλεί: 

 (α) να κοινοποιιςει τθν προςφυγι το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίοσ 

μπορεί να κίγεται από αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 

διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 362, και 

(β) να διαβιβάςει ςτθν ΑΕΣΣ, το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα κοινοποίθςθσ, τον πλιρθ φάκελο 

τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ και τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ 

παραγράφου 1, ςτουσ ενδιαφερομζνουσ τρίτουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί ςτισ απόψεισ τθσ να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία τθσ 

προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. (άρκρο 365 παρ.1 του Ο.4412/2016). 

Ρι προκεςμίεσ του άρκρου 365 παρ. 8 του ν. 4412/2016 είναι αποκλειςτικζσ.  

 

 

3.4.6 Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ – ςυνζπειεσ αποφάςεων Α.Ε.Ρ.Ρ. 

1. Ρ ςχθματιςμόσ τθσ ΑΕΣΣ, που εξετάηει τθν προδικαςτικι προςφυγι, ελζγχει αυτι ωσ προσ τθ νομιμότθτά τθσ. Ρ 

οικείοσ ςχθματιςμόσ, αφοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ υπόκεςθσ, τθν ειςιγθςθ του οριςκζντοσ ωσ 

ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ, τουσ προβαλλόμενουσ  πραγματικοφσ και νομικοφσ ιςχυριςμοφσ του προςφεφγοντοσ, τισ 

απόψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, τουσ ιςχυριςμοφσ του παρεμβαίνοντοσ, εκδίδει 

απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία, κατόπιν φανερισ ψθφοφορίασ, και είναι αιτιολογθμζνθ.  

Θ απόφαςθ εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ. 

2. Ρ οικείοσ ςχθματιςμόσ, με τθν απόφαςι του, κατά περίπτωςθ, δζχεται εν όλω ι εν μζρει ι απορρίπτει τθν 

προδικαςτικι προςφυγι. Επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά πράξθσ ακυρϊνεται ολικϊσ ι μερικϊσ θ 

προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά παράλειψθσ, ακυρϊνεται θ παράλειψθ 

και θ υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι για να προβεί αυτι ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 

3. Ρι Ανακζτουςεσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ τθσ ΑΕΣΣ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-365-����������-��������-���-������/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-365-����������-��������-���-������/




 

 

4. Ρι αποφάςεισ και οι ςιωπθρζσ απορρίψεισ των προςφυγϊν από τθν ΑΕΣΣ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα ζνδικα 

βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ωσ κατωτζρω 

παράγραφο. 

5. H Α.Ε.Σ.Σ. επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 

παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

 

3.4.7 Δικαίωμα προςφυγισ κατά απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ ενϊπιον του δικαςτθρίου 
Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ του άρκρου 360, μπορεί να αςκιςει αίτθςθ για τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και αίτθςθ για 

τθν ακφρωςθ τθσ απόφαςισ τθσ ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων, ςφμφωνα με το άρκρο 372. 

Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΣΣ δεχκεί τθν 

προδικαςτικι προςφυγι.  

Αρμόδιο δικαςτιριο είναι, κατά κανόνα, το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ 

αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι τθν 

πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. (άρκρο 372 παρ. 4 του Ο.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 27 του Ο. 

4491/2017 και από τθν παρ. 45 του άρκρου 43 του Ο.4605/2019). 

  

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

δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. (άρκρο 372 παρ. 4 του Ο.4412/2016). 

  
3.4.8  Κοινοποίθςθ αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ 

Ρι αποφάςεισ των ςχθματιςμϊν τθσ ΑΕΣΣ και οι αποφάςεισ για τθ χοριγθςθ αναςτολισ – προςωρινϊν μζτρων 

κοινοποιοφνται, με επιμζλεια του γραμματζα τθσ ΑΕΣΣ, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Επίςθσ, οι αποφάςεισ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΣΣ, τθρουμζνων των ρυκμίςεων του ν. 2472/1997 και του 

Μανονιςμοφ (ΕΜ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 

τθσ 23.11.1995), ωσ προσ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

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. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιαγραμμα υλοποιθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  ςυγγραφι υποχρεϊςεων 

τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

4.1      Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ –εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
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 ΦΣΑ, και 

κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το ςυμβατικό 

χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά δφο (2) μινεσ. 

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. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ V τθσ 

Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται το ςυμφωνθτικό. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τον φορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τθσ. 

 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.3.2 τθσ παροφςασ, 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.  

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

ορίηει.  

Γ. επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ - εμαξηεκάησλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά, κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε ηαπηφρξνλε αληηθαηάζηαζε ηεο, φπνπ απηή 

απαηηείηαη κεκνλνκέλα ε αζξνηζηηθά κε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηαο 

Γ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην 

χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο Φ.Π.Α.  

4.1.2 Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 

Θα θαηαηεζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηάο δηάξθεηαο ελφο έηνπο γηα ηηο παξαθάησ νκάδεο άξζξσλ: 
Για τθν ομάδα 6 φψουσ 1250 €,  
για τθν ομάδα 7 φψουσ 160 €,  
για τθν ομάδα 9 φψουσ 383,47 €, 
 για τθν ομάδα 10 φψουσ 80 και  
για τθν ομάδα 11 φψουσ 400 €. 





 

 

4.2 Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Διάρκεια ςφμβαςθσ –  Τροποποίθςθ κατά τθ διάρκεια ςφμβαςθσ 
4.3.1 Διάρκειασ ςφμβαςθσ  

 Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν ΧΑ 

57654/23.05.2017 (ΦΕΜ 1781 Βϋ) «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ». 

Χρόνοσ διάρκειασ υλοποίθςθσ και θ παράδοςθ των υλικϊν ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ  από τθν θμερομθνία 

του χρόνου ζναρξθσ. 

O προµθκευτισ οφείλει να µεταφζρει µε δαπάνθ του, ςτο ςφνολό τουσ, τα παραπάνω είδθ, ςτθν αποκικθ του 
∆ιµου ι όπου αλλοφ κα του υποδείξει ο ∆ιµοσ, πάντωσ µζςα ςτα διοικθτικά του όρια. Ρ προµθκευτισ δεν ζχει το 
δικαίωµα να προβάλει αδυναµία ζγκαιρθσ παραδόςεωσ οποιουδιποτε είδουσ, επικαλοφµενοσ τυχόν δυςχζρεια 
εξευρζςεωσ ςτθν αγορά του είδουσ αυτοφ ι των πρϊτων υλϊν και γενικά των υλικϊν που κα χρθςιµοποιθκοφν για 
τθν καταςκευι του γιατί θ προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ αναλαµβάνοντασ τθν προµικεια να τθν 
εκτελζςει µζςα ςτα χρονικά όρια τθσ ςυµβάςεωσ. 
 
4.3.2 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 «Φροποποίθςθ 

ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ» και του άρκρου 201 «Σροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ» 

και άρκρο 221 παρ. 11 του Ο. 4412/2016 (Φ.Ε.Μ. 147/Αϋ/08-08-2016), ςε ςυνδυαςμό με τθν περ. η με τθν παρ. 39 

του άρκρου 107 του Ο.4497/2017 (Φ.Ε.Μ. 171/Αϋ/13-11-2017). 

4.4 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Ματά 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 Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ 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. 

-Φα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ απαλλαγµζνα από κάκε κρυπτό ι φανερό ελάττωµα κα 
ανταποκρίνεται από κάκε πλευρά ςτθν χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηεται και ςε καµία περίπτωςθ δεν 
κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτοσ. 
-Για κάκε ατφχθµα ι δυςτφχθµα ςτο προςωπικό του προµθκευτι ι ςε τρίτουσ ι για οποιαδιποτε ηθµιά που 
προκαλείται από τον προµθκευτι βαρφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ. 
-Φα απαιτοφµενα για τθν προµικεια µεταφορικά µζςα, ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ τθν διάρκεια τθσ προµικειασ και το 
απαιτοφµενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ και µεταφορά τθσ ςτθν αποκικθ του ∆ιµου 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον προµθκευτι. 
 

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 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 Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο 

πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

 

4.6 Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  πλθρωμισ αναδόχου - Κρατιςεισ 

4.6.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν εκάςτοτε οριςτικι 

παραλαβι των ειδϊν και κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 4.6.2 τθσ παροφςασ. 

Θ τιμολόγθςθ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν κατακυρωκείςα τιμι ζκαςτου είδουσ. 

 

Ρ προμθκευτισ με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο των 

ςυμφωνθμζνων τιμϊν. 

Υε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν Ανακζτουςα Αρχι τριάντα (30) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ από αυτιν του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου για πλθρωμι εγγράφου, 

τότε θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η του Ο. 

4152/2013 (Σροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ ςτθν Ρδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν 

καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ), κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει 

τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. 

 

4.6.2 Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πλθρωμισ αναδόχου 

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 Ο. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 

άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι. 

 

Σζραν των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 

μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

4.6.3 Κρατιςεισ 

Φον  ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. (ο Φ.Σ.Α. βαρφνει τον Διμο), τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 

(παρ. 7 άρκρο 375  Ο.4412/2016). 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (Α.Ε.Σ.Σ.) Θ κράτθςθ αυτι 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (παρ. 3 άρκρο 350 Ο. 4412/2016 και ΜΧΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΜ 969/22.03.2017 

τεφχοσ Β')). 





 

 

γ) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν. Ξε κοινι απόφαςθ 

του Χπουργοφ Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Φουριςμοφ και Ρικονομικϊν ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με το χρόνο, 

τον τρόπο και τθ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου ( παρ. 6  άρκρο 36  ν. 4412/2016).  

δ) Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΧΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΜ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

ε) Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

αξίασ 4% για αγακά επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 (ΦΕΜ 167/23.07.2013 τεφχοσ Αϋ)). 

ςτ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ). Ματά τθν 

υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον Ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων 

δθμοςίευςθσ από τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν (5οσ όροφοσ, Φμιμα Νογιςτθρίου, t.logistiriou@athens.gr).  

 

4.7 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ 
4.7.1 Ρ 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. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι τα ςυμβατικά είδθ δεν παραδόκθκαν ι αντικαταςτάκθκαν με ευκφνθ του φορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 

β) Υυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  

Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.7.2 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 Ο.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΦΣΑ. 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. 

Ματά 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. 

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

ζνωςθσ. 
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4.8 Χρόνοσ  -  τόποσ παράδοςθσ υλικϊν 

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα  υλικά μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν 

παροφςα. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο ησλ εξγαζίµσλ σξψλ ηνπ ∆ήµνπ, ζπλνιηθά ή ηµεµαηηθά θαη 

ζχµθσλα µε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο αιιά µέζα ζηελ πξνβιεπφµελε απφ ηελ ζχµβαζε πξνζεζµία, µε 

παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ αλ ην επηζπµεί.,  

Γηα ηηο παξαδφζεηο ζα ελεµεξψλεηαη ε εθάζηνηε αξµφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πέληε (5) εξγάζηµεο εµέξεο λσξίηεξα 

απφ ηελ εµεξνµελία παξάδνζεο. 

Θ προκεςµία εκτελζςεωσ τθσ προµικειασ ορίηεται ςε  δϊδεκα  (12) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του Υυµφωνθτικοφ 

ςτο ΜΘΞ∆ΘΥ. Σαράταςθ προκεςµίασ παρζχεται µε απόφαςθ του   αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου  κατόπιν 

αιτιολογθµζνθσ αιτιςεωσ του προµθκευτι, φςτερα από πρόταςθ και ζγκριςθ τθσ Χπθρεςίασ. Ρ προµθκευτισ 

οφείλει να µεταφζρει µε δαπάνθ του, ςτο ςφνολό τουσ, τα παραπάνω είδθ, ςτθν αποκικθ του ∆ιµου ι όπου αλλοφ 

κα του υποδείξει ο ∆ιµοσ, πάντωσ µζςα ςτα διοικθτικά του όρια. Ρ προµθκευτισ δεν ζχει το δικαίωµα να προβάλει 

αδυναµία ζγκαιρθσ παραδόςεωσ οποιουδιποτε είδουσ, επικαλοφµενοσ τυχόν δυςχζρεια εξευρζςεωσ ςτθν αγορά 

του είδουσ αυτοφ ι των πρϊτων υλϊν και γενικά των υλικϊν που κα χρθςιµοποιθκοφν για τθν καταςκευι του γιατί 

θ προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ αναλαµβάνοντασ τθν προµικεια να τθν εκτελζςει µζςα ςτα 

χρονικά όρια τθσ ςυµβάςεωσ. 

Φα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από κάκε κρυπτό και φανερό 

ελάττωμα. Θα ανταποκρίνονται από κάκε πλευρά ςτθ χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηονται και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτασ και θ παράδοςθ τουσ κα γίνει ςε αποκικεσ τθσ 

Διεφκυνςθσ προμθκειϊν και Αποκθκϊν. 
 

 

Ρ 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. Υτθν 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. 

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. 

Ρ 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. 

Ξετά 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. 

Υε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι δεν κα 

υπάρξει υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ανά είδοσ ςυνολικισ δαπάνθσ (Ελ.Υυν.Υτϋ Μλιμ. 

Σράξεισ 70/2016, 111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

4.9       Ραραλαβι υλικϊν – Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  
Θ παραλαβι των ειδϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ (του άρκρου 221 του 

Ο.4412/2016).\Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 





 

 

καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Ρ ζλεγχοσ, γενικά γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από 

τουσ παρακάτω τρόπουσ:  α) Ξε μακροςκοπικι εξζταςθ, β) με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ) 

και γ) με πρακτικι δοκιμαςία. Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 

παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 

4412/16. 

Χλικά 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 προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 

του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον προμθκευτι. 

Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ 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 

Ο.4412/16.  

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

Ρ προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 

τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

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  και το άρκρο 208 

του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι 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. 

 

4.10     Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν - Αντικατάςταςθ 
Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ Υυμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Σαραλαβισ, 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. 

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 προμθκευτισ κεωρείται ωσ 

εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ 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. 





 

 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 

213 του ν. 4412/2016.  

 

4.11 Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Θ προμικεια παραδόκθκε ςτο ςφνολό τθσ.  

β) Σαραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, ολοκλθρϊκθκε ο 

χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και αποδεςμεφκθκαν θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κατά τα προβλεπόμενα 

από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

4.12   Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ 

Ρ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  των 

παραγράφων 4.7 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 4.8 (Χρόνοσ – τόποσ παράδοςθσ υλικϊν), και 4.10 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ),  κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει 

προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το 

αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ 

παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 

κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι 

αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

4.13 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Σεριφζρειασ, 

ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του 

ν. 4412/201622. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

 

 

4.14 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ – υποκατάςταςθ αναδόχου 

Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 

μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, 

περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

                                                           
22

   Σρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  





 

 

 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει 

τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του ΑΜ.  

 

 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 

τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 

του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

4.15   Γεδομένα Πποζυπικού Υαπακηήπα 

Ρ Διμοσ Ακθναίων ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Μανονιςμό Σροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) τθσ ΕΕ και 

με τον εφαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019. Υτα πλαίςια των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, των διοικθτικϊν 

ενεργειϊν και των λοιπϊν προβλεπόμενων υποχρεϊςεων, θ Ανακζτουςα Αρχι διαχειρίηεται, επεξεργάηεται, 

αποκθκεφει και διακινεί δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε περίπτωςθ όπου τζτοια ζχουν κατατεκεί από τουσ 

υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, πάντοτε ςτα πλαίςια του αρχικοφ ςκοποφ επεξεργαςίασ, τθσ εξυπθρζτθςθσ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθσ ενάςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ.  Ρι φορείσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία 

ςυναινοφν ςτα ανωτζρω αναφερόμενα.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Χπεφκυνο Σροςταςίασ Δεδομζνων (DPO),  

email:dpo@athens.gr, κοσ Μαρανικόλασ Οικόλαοσ. 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

   

   

Ελζνη Νόνα Χρήςτοσ Κουτςοφμπασ Δημητριοσ Π.Αυγερινόσ 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α     Ι 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
                      ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ : 
                 ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ 
 

CPV: 31211300-1, 44163241-1, 31681410-0, 31224300-5, 44164200-9, 31214100-0, 38750000-7,  31321210-7, 
31514000-2, 31511000-7, 31518600-6, 31524000-5, 31221100-2, 31532100-5, 31211100-9.   
 
 

 

Φ Ε Χ Ο Ι Μ Θ   Ε Μ Θ Ε Υ Θ 

Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Δ/νςεων του Διμου 

Ακθναίων. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 126.058,40 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α και κα 

καταλογιςκεί ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ με Μ.Α :6662.004 Φ20. 

Φα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από κάκε κρυπτό και φανερό 

ελάττωμα. Θα ανταποκρίνονται από κάκε πλευρά ςτθ χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηονται και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτασ και θ παράδοςθ τουσ κα γίνει ςε αποκικεσ τθσ 

Διεφκυνςθσ προμθκειϊν και Αποκθκϊν. 

Θ προμικεια κα γίνει με άνω των ορίων διαγωνιςμό ςφμφωνα με το νόμο 4412/16 και ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου Ακθναίων με θλεκτρονικι δ/νςθ www.cityofathens.gr 

          O                                                             Ο                                                       Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                    ΤΜΗΜΑΤΑΧΗΣ            ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΛΥΚΑΤΗΣ      ΨΥΛΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΙΟΣ        ΣΡΥΙΔΩΝ ΡΑΡΑΕΥΓΕΝΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ : 

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 
 

1.1  ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ  4 Α 

Φο φυςίγγι κα είναι γυάλινο κυλινδρικό των 4 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ 
λειτουργίασ F και διαςτάςεων 5 mmx 20 mm. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα 
των αςφαλειϊν τιξθσ.  
    
1.2  ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ  6 Α 

Φο φυςίγγι κα είναι γυάλινο κυλινδρικό των 6 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ 
λειτουργίασ F και διαςτάςεων 5 mmx 20 mm. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα 
των αςφαλειϊν τιξθσ.  

     

1.3   ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ  8 Α 

Φο φυςίγγι κα είναι γυάλινο κυλινδρικό των 8 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ 
λειτουργίασ F και διαςτάςεων 5 mmx 20 mm. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα 
των αςφαλειϊν τιξθσ.  

      

1.4   ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ  10 Α (5x20) 

Φο φυςίγγι κα είναι γυάλινο κυλινδρικό των 10 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ 
λειτουργίασ F και διαςτάςεων 5 mmx 20 mm. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα 
των αςφαλειϊν τιξθσ.  

  

1.5   ΦΥΣΙΓΓΙ  ΓΥΑΛΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ  10 Α (6x30) 





 

 

Φο φυςίγγι κα είναι γυάλινο κυλινδρικό των 10 Α, ονομαςτικισ τάςθσ 250V, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ 
λειτουργίασ F και διαςτάςεων 6 mmx 30 mm περίπου. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ.  

     

1.6   ΦΥΣΙΓΓΙ  ΡΟΣΕΛΑΝΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ  6 Α 

Φο φυςίγγι κα είναι κυλινδρικό από πορςελάνθ των 6 Α, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ gG και 
διαςτάςεων 8,5 mmx 31,5 mm. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των 
αςφαλειϊν τιξθσ, ςφμφωνα με EN 60269 και ςφμφωνα με DIN 41571 όςον αφορά χαρακτθριςτικζσ ρευμάτων 
χρόνου.  
 
1.7   ΦΥΣΙΓΓΙ  ΡΟΣΕΛΑΝΙΝΟ  ΚΥΛΙΝΔΙΚΟ 10 Α 

Φο φυςίγγι κα είναι κυλινδρικό από πορςελάνθ των 10 Α, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ gG και 
διαςτάςεων 8,5 mmx 31,5 mm. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των 
αςφαλειϊν τιξθσ, ςφμφωνα με EN 60269 και ςφμφωνα με DIN 41571 όςον αφορά χαρακτθριςτικζσ ρευμάτων 
χρόνου.  
 
Γενικά, για τισ αςφάλειεσ τιξεωσ των άρκρων 1.1-1.7 ιςχφουν τα πρότυπα IEC269,DIN/VDE57636/1-4,ΕΛΟΤ 
446-86.Η ικανότθτα διακοπισ ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC257, IEC269 
και VDE0636.  Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω κα προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του 
καταςκευαςτι. 
 

1.8   ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  ΔΥΟ  ΣΗΜΕΙΩΝ  ΤΥΡΟΥ  ΚΛΕΜΜΑΣ 

Θ αςφαλειοκικθ κα είναι πλαςτικι, κα διακζτει κλζμμεσ, γείωςθ και τθν υποδοχι τθσ αςφάλειασ. Θα είναι 

κατάλλθλθ για ςφνδεςθ καλωδίων ςτο δίκτυο. Θ αςφαλειοκικθ κα είναι ωσ το δείγμα τθσ υπθρεςίασ. Ρι 

διαγωνιηόμενοι κα προςκομίςουν δείγμα τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Θα προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι.  

 

1.9   ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗ ΚΗ ΤΥΡΟΥ  ΤΑΜΡΑΚΕΑΣ  ΑΓΑΣ 

Θ αςφαλειοκικθ κα είναι πλαςτικι, κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε ράγα. Υε αυτιν τοποκετοφνται γυάλινεσ 

κυλινδρικζσ αςφάλειεσ το πολφ των 6,3 Α. Θ αςφαλειοκικθ κα είναι ωσ το δείγμα τθσ υπθρεςίασ. Ρι 

διαγωνιηόμενοι κα προςκομίςουν δείγμα τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Θα προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι.  

       

1.10    ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΕΣ)  

Ρι κλζμμεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό άκαυςτο υλικό, κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ αγωγϊν διατομισ 

2,5 mm² και κα φζρει 12 πόλουσ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60998-2-1, EN 60664-1 

και EN 60695-2-11. Σροσ απόδειξθ αυτϊν κα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι. Θα 

προςκομιςτεί ISO 9001 του καταςκευαςτι.  

 
1.11    ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 4 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΕΣ)  





 

 

Ρι κλζμμεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό άκαυςτο υλικό, κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ αγωγϊν διατομισ 

4mm² και κα φζρει 12 πόλουσ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60998-2-1, EN 60664-1 και 

EN 60695-2-11. Σροσ απόδειξθ αυτϊν κα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι. Θα 

προςκομιςτεί ISO 9001 του καταςκευαςτι.  

    

1.12    ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 10 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΕΣ) 

Ρι κλζμμεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό άκαυςτο υλικό, κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ αγωγϊν διατομισ 

10mm² και κα φζρει 12 πόλουσ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60998-2-1, EN 60664-1 και 

EN 60695-2-11. Σροσ απόδειξθ αυτϊν κα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι. Θα 

προςκομιςτεί ISO 9001 του καταςκευαςτι.  

      

1.13    ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 16 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΕΣ)  

Ρι κλζμμεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό άκαυςτο υλικό, κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ αγωγϊν διατομισ 

16mm² και κα φζρει 12 πόλουσ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60998-2-1, EN 60664-1 

καιEN 60695-2-11. Σροσ απόδειξθ αυτϊν κα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι. Θα 

προςκομιςτεί ISO 9001 του καταςκευαςτι.  

 
1.14    ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ 25 ΜΜ² (ΣΕ ΣΕΙΕΣ)  

Ρι κλζμμεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό άκαυςτο υλικό, κατάλλθλεσ για ςφνδεςθ αγωγϊν διατομισ  

25mm² και κα φζρει 12 πόλουσ. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60998-2-1, EN 60664-1 

καιEN 60695-2-11. Σροσ απόδειξθ αυτϊν κα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του καταςκευαςτι. Θα 

προςκομιςτεί ISO 9001 του καταςκευαςτι.  

 
1.15 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΙΚΑ 16 CM 

Φα δεματικά καλωδίων κα είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χρϊματοσ μαφρου, άρα ανκεκτικϊν ςτθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία UV, μικουσ 160 mm, πλάτουσ 2,5 mm. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

RoHS. 

 

1.16 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ 36CM 

Φα δεματικά καλωδίων κα είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χρϊματοσ μαφρου, άρα ανκεκτικϊν ςτθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία UV, μικουσ 360 mm, πλάτουσ 4,5 mm. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

RoHS. 

 

1.17 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 78 CM 

Φα δεματικά καλωδίων κα είναι καταςκευαςμζνα από ςυνκετικό υλικό χρϊματοσ μαφρου, άρα ανκεκτικϊν ςτθν 

υπεριϊδθ ακτινοβολία UV, μικουσ 780 mm, πλάτουσ 9mm. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

RoHS. 





 

 

      

1.18 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΗ 

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από καουτςοφκ, χρϊματοσ μαφρου, κα είναι αυτοβουλκανιηόμενθ, κατάλλθλθ 

για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ, με αντοχι ςτθν υγραςία και διαςτάςεων 19mm (πλάτοσ) x 9,15m(μικοσ). Θα κατατεκεί 

διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία RoHS. 

      

1.19 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΗ     

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από PVC, χρϊματοσ μαφρου, κατάλλθλθ για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ και 

διαςτάςεων 19 mm (πλάτοσ) x 20 m (μικοσ). Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 

με τθν οδθγία RoHS. 

 

1.20 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ 

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από PVC, χρϊματοσ καφζ, κατάλλθλθ για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ και διαςτάςεων 

19 mm (πλάτοσ) x 20 m (μικοσ). Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

RoHS. 

       

1.21 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από PVC, χρϊματοσ κόκκινου, κατάλλθλθ για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ και 

διαςτάςεων 19 mm (πλάτοσ) x 20 m (μικοσ). Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ 

με τθν οδθγία RoHS. 

       

1.22 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΡΛΕ 

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από PVC, χρϊματοσ μπλε, κατάλλθλθ για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ και διαςτάςεων 

19 mm (πλάτοσ) x 20 m (μικοσ). Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 

RoHS. 

         

1.23 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΡΑΣΙΝΗ 

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από PVC, χρϊματοσ πράςινου, κατάλλθλθ για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ και 

διαςτάςεων 19 mm (πλάτοσ) x 20 m (μικοσ). Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσCE και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με 

τθν οδθγία RoHS. 

 

1.24 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 





 

 

Θ ταινία κα είναι καταςκευαςμζνθ από PVC, χρϊματοσ λευκοφ, κατάλλθλθ για θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ και 

διαςτάςεων 19 mm (πλάτοσ) x 20 m (μικοσ). Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσCE και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με 

τθν οδθγία RoHS. 

 

1.25 ΜΑΚΑΟΝΙ ΘΕΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ 1,6/0,8 ΜΜ  ΜΑΥΟ 

Φο κερμοςυςτελλόμενο μακαρόνι κα είναι κερμοςυςτελλόμενοσ ςωλινασ λεπτοφ πάχουσ από πλαςτικό υλικό, 

διαμζτρου  1,6 mm, χρϊματοσ μαφρου.Νόγοσ Υυρρίκνωςθσ : 2:1.Ες.Διάμετ. μετά τθ κερμ/ςτολι 0,8 mm. Ες.Διάμετ. 

πριν τθ κερμ/ςτολι 1,6 mm. 

 

1.26 ΜΑΚΑΟΝΙ ΘΕΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ  20/10 ΜΜ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

Φο κερμοςυςτελλόμενο μακαρόνι κα είναι κερμοςυςτελλόμενοσ ςωλινασ λεπτοφ πάχουσ από πλαςτικό υλικό, 

διαμζτρου 20 mm,διαφανζσ. Νόγοσ Υυρρίκνωςθσ : 2:1. Ες.Διάμετ. μετά τθ κερμ/ςτολι 10 mm. Ες.Διάμετ. πριν τθ 

κερμ/ςτολι 20 mm 

 

1.27 ΜΑΚΑΟΝΙ ΘΕΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ  20/10 ΜΜ ΜΑΥΟ  

Φο κερμοςυςτελλόμενο μακαρόνι κα είναι κερμοςυςτελλόμενοσ ςωλινασ λεπτοφ πάχουσ από πλαςτικό υλικό, 

διαμζτρου 20mm, χρϊματοσ μαφρου.Νόγοσ Υυρρίκνωςθσ : 2:1. Ες.Διάμετ. μετά τθ κερμ/ςτολι 10 mm. 

Ες.Διάμετ. πριν τθ κερμ/ςτολι 20 mm. 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

    

2.1      ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΡΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΡΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4x10 ΜΜ²  

Θ χθμικι μοφφα κα είναι πλαςτικι και κατάλλθλθ για υπόγεια καλϊδια 4 x 10 mm². Επιπλζον, κα παρζχεται 

ρθτίνθ και μονωτικι ταινία και κα ζχει θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 8 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 

παραλαβισ τθσ. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE.  

    

2.2      ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΡΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΡΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4x16 ΜΜ²  

Θ χθμικι μοφφα κα είναι πλαςτικι και κατάλλθλθ για υπόγεια καλϊδια 4 x 16 mm². Επιπλζον, κα παρζχεται 

ρθτίνθ και μονωτικι ταινία και κα ζχει θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 8 μινεσ μετά τθν θμερομθνία 

παραλαβισ τθσ. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE.  

     

2.3     ΡΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Θ πλάκα γείωςθσ κα είναι καταςκευαςμζνθ από θλεκτρολυτικό χαλκό, κα ζχει διαςτάςεισ 500mm x500mm x5mm 

και κα φζρει  ςυγκολλθμζνο (με αλουμινοκερμικι κόλλθςθ) πολφκλωνο χάλκινο αγωγό διατομισ 35mm2.  Ρ 





 

 

χάλκινοσ αγωγόσ κα ζχει ελεφκερο μικοσ περίπου 1 Ξ. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και πιςτοποιθτικό 

ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα.  

 

2.4     ΣΩΛΗΝΑ ΡΛΑΣΤΙΚΗ PVC Φ100 

Σλαςτικόσ ςωλινασ διζλευςθσ καλωδίων Φ100 6 atm, μικουσ 3 μζτρων, με προδιαγραφζσ ΕΟ 1329/Β- χρϊμα 

γκρι (με ιδιαίτερθ αντοχι ςτθν θλιακι ακτινοβολία), ςφνδεςθ μοφφα ποτιρι. Θα κατατεκεί διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ.  

 
2.5     ΣΩΛΗΝΑ ΡΛΑΣΤΙΚΗ PVC Φ125 

Σλαςτικόσ ςωλινασ διζλευςθσ καλωδίων Φ125 6 atm, μικουσ 3 μζτρων, με προδιαγραφζσ  ΕΟ 1329/Β- χρϊμα 

γκρι (με ιδιαίτερθ αντοχι ςτθν θλιακι ακτινοβολία), ςφνδεςθ μοφφα ποτιρι. Θα κατατεκεί διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ.  

    

   

ΟΜΑΔΑ 3 

 

3.1 ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 25 A 

Φο φυςίγγι DIAZED βραδείασ τιξεωσ 25 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςεωσ 500V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ . 

      

3.2 ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 35 A 

Φο φυςίγγι DIAZED βραδείασ τιξεωσ 35 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςεωσ 500V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 

      

3.3 ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 63 A 

Φο φυςίγγι DIAZED βραδείασ τιξεωσ 63 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςεωσ 500V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 
      
3.4 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED16 A 

Φο φυςίγγι αςφάλειασ NEOZED των 16 A κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 

      

3.5 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 35 A 

Φο φυςίγγι αςφάλειασ NEOZED των 35 A κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 

      





 

 

3.6 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 50 A 

Φο φυςίγγι αςφάλειασ NEOZED των 50 A κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 

      

3.7 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 63 A 

Το φυςίγγι αςφάλειασ NEOZED των 63 A κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V και καμπφλθσ gL. Σρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 

      

3.8 ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ 25 A 

Φο φυςίγγι αςφάλειασ τφπου ΔΕΘ 25 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 

     

3.9 ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ 35 A 

Φο φυςίγγι αςφάλειασ τφπου ΔΕΘ 35 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ.      

 

3.10 ΦΥΣΙΓΓΙ ΔΕΗ 50 A 

Φο φυςίγγι αςφάλειασ τφπου ΔΕΘ 50 Α κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ 500 V. Σρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
ςφμφωνα με τα γενικά πρότυπα των αςφαλειϊν τιξθσ. 
 
Γενικά, για τισ αςφάλειεσ τιξεωσ των άρκρων 3.1-3.10 ιςχφουν τα πρότυπα IEC 269,DIN/VDE57636/1-4,ΕΛΟΤ 
446-86. Η ικανότθτα διακοπισ ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα IEC257, IEC 269 
και VDE0636.  Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω κα προςκομιςτεί υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE του 
καταςκευαςτι. 

      

3.11 ΒΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΓΑΣ  63 Α  DIAZED ΡΛΗΗΣ  ΧΩΙΣ  ΦΥΣΙΓΓΙ  

Θ βάςθ αςφάλειασ ράγασ κα είναι κατάλλθλθ για αςφάλεια τιξεωσ DIAZEDγια φυςίγγι των 63 Α, κα 

ςυνοδεφεται από πϊμα, πλαςτικό κάλυμμα και κα τοποκετείται ςε πίνακα. Θα είναι κατάλλθλθ για δίκτυα 

τάςθσ 500V. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου 

καταςκευισ. 

     

3.12 ΒΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΓΑΣ  80 Α NEOZED  ΡΛΗΗΣ  ΧΩΙΣ  ΦΥΣΙΓΓΙ  

Θ βάςθ αςφάλειασ ράγασ κα είναι κατάλλθλθ για αςφάλεια τιξεωσ NEOZEDγια φυςίγγι των 80 Α, κα 

ςυνοδεφεται από πϊμα, πλαςτικό κάλυμμα και κα τοποκετείται ςε πίνακα. Θα είναι κατάλλθλθ για δίκτυα 

τάςθσ 500V. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου 

καταςκευισ. 

     

3.13  ΒΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΓΑΣ  100 Α NEOZED  ΡΛΗΗΣ  ΧΩΙΣ  ΦΥΣΙΓΓΙ 





 

 

Θ βάςθ αςφάλειασ ράγασ κα είναι κατάλλθλθ για αςφάλεια τιξεωσ NEOZEDγια φυςίγγι των 100 Α, κα 

ςυνοδεφεται από πϊμα, πλαςτικό κάλυμμα και κα τοποκετείται ςε πίνακα. Θα είναι κατάλλθλθ για δίκτυα 

τάςθσ 500V. Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου 

καταςκευισ. 

 

3.14 ΡΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  35-63 Α DIAZED  

Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

     

3.15  ΡΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  35-63 Α NEOZED 

Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 

3.16 ΡΩΜΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΕΗ  35 Α 

Θα κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

      

3.17 ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ  ΑΓΑΣ  1x40 A 

Για το διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 40 Α και κα ζχει ζνα πόλο. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 

 

 

3.18 ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ  ΑΓΑΣ  2x40 A 

Για το διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 40 Α και κα ζχει δφο πόλουσ. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 

3.19     ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ  ΑΓΑΣ  3x40 A 

Για το διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 40 Α και κα ζχει τρεισ πόλουσ. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

      

3.20 ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ  ΑΓΑΣ  3x63 A 

Για το διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 63 Α και κα ζχει τρεισ πόλουσ. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 





 

 

      

3.21 ΔΙΑΚΟΡΤΗΣ  ΑΓΑΣ  3x125 A 

Για το διακόπτθ ιςχφει το πρότυπο IEC60947-3,κα ζχει ονομαςτικι ζνταςθ 125 Α και κα ζχει τρεισ πόλουσ. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και το πιςτοποιθτικό ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

      

 

ΟΜΑΔΑ 4 
   

4.1     ΓΚΟΦΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

Φο ακροκιβϊτιο ςφνδεςθσ ι γκοφρζ κα είναι καταςκευαςμζνο από κράμα αλουμινίου και κα αποτελείται από τα 
εξισ δφο τμιματα: α) Φο ςϊμα, το οποίο κα ζχει διαςτάςεισ 16 cmx 7 cmx 5 cm περίπου και κα φζρει τζςςερεισ 
μεταλλικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ, ϊςτε μζςω αυτϊν να διζρχονται τα καλϊδια τροφοδοςίασ. Μάκε ςτυπιοκλίπτθσ κα 
ζχει ςτεγανοποιθτικό ελαςτικό δακτφλιο. Επιπλζον, το ςϊμα εντόσ του κα φζρει τζςςερεισ κλζμμεσ ράγασ 
βιομθχανικοφ τφπου των 16 mm2 για τθ ςτακερι ςφνδεςθ των τροφοδοτικϊν αγωγϊν και μία αςφαλειοκικθ 
ράγασ τφπου ταμπακιζρασ κλειςτι και από τισ δφο πλευρζσ. Υτο πλάι κα φζρει οπι διαμζτρου 4 mm περίπου, 
ςτθν οποία κα ζχει περαςτεί ορειχάλκινοσ κοχλίασ με δφο περικόχλια και δφο ροδζλεσ για τθν πρόςδεςθ τθσ 
γείωςθσ. 
Φθ κφρα, θ οποία κα είναι διαςτάςεων 165 mmx 80 mmx 23 mm περίπου, κα εφαρμόηει καλϊσ επί του ςϊματοσ 
και κα αςφαλίηει πάνω ςτο ςϊμα μζςω δφο ανοξείδωτων κοχλιϊν (κατςαβιδόβιδεσ). Για τθν επίτευξθ 
ικανοποιθτικοφ βακμοφ προςταςίασ όλου του ακροκιβωτίου, θ κφρα κα φζρει περιφερειακά ςτεγανοποιθτικι 
εςοχι με ελαςτικό παρζμβυςμα ςτακερά ςυγκολλθμζνο ςε αυτι, για τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ κφρασ πάνω ςτο 
ςϊμα. 
Ρ βακμόσ προςταςίασ όλου του ακροκιβωτίου κα είναι IP 54 το ελάχιςτο. 
λθ θ καταςκευι κα είναι όπωσ του δείγματοσ τθσ υπθρεςίασ. 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 
4.2 ΝΑΥΤΙΚΟ  ΚΛΕΙΔΙ  7/16" 

Φο ναυτικό κλειδί ι δίχαλο ςυνδζςεωσ είναι διχαλωτό εξάρτθμα ςφνδεςθσ, που χρθςιμοποιείται ςε 
ςυνδυαςμό με τισ ροδάντηεσ για τθ ςφνδεςι τουσ με άλλεσ ροδάντηεσ ι κρίκουσ. Φο ναυτικό κλειδί κα είναι 
μεγζκουσ 7/16" και κα αποτελείται από τα εξισ δφο τμιματα : 
α) Το ςϊμα, το οποίο κα είναι ςχιματοσ U και κα είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα επιψευδαργυρωμζνο. 
β) Φον πείρο, ο οποίοσ κα φζρει ςπείρωμα ςτο ζνα του άκρο και κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα 
επιψευδαργυρωμζνο. Επίςθσ, το ναυτικό κλειδί κα είναι ςυμμετρικοφ ςχιματοσ με τισ οπζσ ομοαξονικζσ. Φο 
επίπεδο ςυμμετρίασ του κλειδιοφ κα ςχθματίηει ορκι γωνία με τον άξονα των οπϊν. 
λα τα τεμάχια κα είναι επιψευδαργυρωμζνα «εν κερμϊ» και κα είναι απαλλαγμζνα από ελαττϊματα 
εμφάνιςθσ εξαιτίασ κακισ ςφυρθλάτθςθσ, από ρωγμζσ, ακμζσ, εγκοπζσ και παραμορφϊςεισ και κατά τθν 
παραλαβι τουσ κα εξετάηονται για τθ διαπίςτωςθ διαςταςιακϊν αποκλίςεων ι κακοτεχνιϊν ςτθν 
επιψευδαργφρωςθ και κατεργαςία. 
λθ θ καταςκευι κα είναι όπωσ του δείγματοσ τθσ υπθρεςίασ. 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

    

   

ΟΜΑΔΑ 5 
    

5.1      ΚΑΛΩΔΙΟ  H07V-U  1x1,5  (ΝΥΑ) 





 

 

 Τα καλϊδια τφπου H07V-U κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝΡΦ 563 HD 21.3 
ονομαςτικισ τάςθσ 450/750 V. Ρ αγωγόσ κα είναι από μονόκλωνο μαλακό ανωπτθμζνο χαλκό θ δε μόνωςθ κα είναι 
απόPVC. Θα προςκομιςτεί ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσCE. 

 

5.2 ΚΑΛΩΔΙΟ  H05VV-U  3G1,5 (ΝΥΜ) 

 

5.3 ΚΑΛΩΔΙΟ  H05VV-U  3G2,5 (ΝΥΜ) 

 Τα καλϊδια τφπου H05VV-U κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝΡΦ 563-HD 21.4 
ονομαςτικισ τάςθσ 300/500 V. Ρ αγωγόσ κα είναι από μονόκλωνο μαλακό ανωπτθμζνο χαλκό θ μόνωςθ κα 
είναι απόPVC και θ επζνδυςθ από PVC. Θα προςκομιςτεί ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ και διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ CE. 

      

5.4 ΜΑΝΩΔΙΡ  H05VV-F  3G2,5  (ΟΧΝ) 
 Τα καλϊδια τφπου H05VV-F κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝΡΦ 563.5 HD 21.5 
ονομαςτικισ τάςθσ 300/500 V. Ρ αγωγόσ κα είναι λεπτοπολφκλωνοσ μαλακόσ ανωπτθμζνοσ χαλκόσ, θ μόνωςθ κα 
είναι από PVC και θ επζνδυςθαπό PVC. Θα προςκομιςτεί  ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ και διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ CE. 
 
 

5.5 ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  3G1,5 (ΝΥΥ) 

 

5.6 ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  3G2,5 (ΝΥΥ) 

 

5.7      ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  4G6  (ΝΥΥ) 

 

5.8 ΚΑΛΩΔΙΟ  E1 VV-U  5G6  (ΝΥΥ) 

 

5.9      ΚΑΛΩΔΙΟ   E1 VV-U  5G10  (ΝΥΥ) 

 Φα καλϊδια τφπου E1VV-U κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1, ονομαςτικισ 

τάςθσ 600/1000 V. Ρ αγωγόσ κα είναι μονόκλωνοσ από ανωπτθμζνο χαλκό, θ μόνωςθ κα είναι από PVC, θ 

εςωτερικι επζνδυςθ από ελαςτικό και θ  εξωτερικι επζνδυςθ από PVC. Θα προςκομιςτεί ISO 9001 του 

εργοςταςίου καταςκευισ και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE. 

     

5.10      ΚΑΛΩΔΙΟ   FG16(O)R16   0,6 / 1KV  5G2,5 

Φo  καλϊδιo  τφπου  FG16(O)R16  κα είναι καταςκευαςμζνα  ςφμφωνα με το πρότυπο  IEC 60502-1, ονομαςτικισ 
τάςθσ  600/1000 V. Ρ αγωγόσ κα ειναι εφκαμπτοσ γυμνόσ χαλκόσ Ματθγορίασ 5, με μόνωςθ από ελαςτομερζσ μείγμα 





 

 

και με εξωτερικό περίβλθμα από PVC  χρϊματοσ γκρι.  Σεριοχι κερμοκραςίασ: από -15°C ζωσ +90°C, τουλάχιςτον. 
Θα προςκομιςτεί  ISO 9001 του εργοςταςίου  καταςκευισ και  διλωςθ  ςυμμόρφωςθσ  CE. 
 

ΟΜΑΔΑ 6 
        

6.1 ΛΑΜΡΤΗΑΣΑΤΜΩΝ  Na  ΥΨΗΛΗΣΡΙΕΣΗΣ  70 W ΤΔΙΑΦΑΝΗΣΕ 27 

Ρ λαμπτιρασ κα λειτουργεί χωρίσ εςωτερικό εκκινθτι, ιςχφοσ 70 WNa, κα ζχει μορφι ςωλθνωτι, χρϊμα 
επικάλυψθσ διαφανισ κερμοκραςία χρϊματοσ 2000 - 2200 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (Ra) 20 - 40, κάλυκα 
Ε 27, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 6500 Lm διάρκεια ηωισ 15000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι 
υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

      

6.2 ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΡΙΕΣΗΣ 70W  Ε ΓΑΛΑΚΤΟΧΟΥΣ Ε 27 

Ρ λαμπτιρασ κα λειτουργεί χωρίσ εςωτερικό εκκινθτι, ιςχφοσ 70 WNa, κα ζχει μορφι απιοειδι, χρϊμα 
επικάλυψθσ γαλακτόχρουσ, κερμοκραςία χρϊματοσ 2000 - 2200 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (Ra) 20 - 40, 
κάλυκα Ε 27, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 5600 Lm διάρκεια ηωισ 12000 h. Ρι 
διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

      

6.3   ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΡΙΕΣΗΣ 100 W Ε ΓΑΛΑΚΤΟΧΟΥΣ Ε 40 

Ρ λαμπτιρασ κα λειτουργεί χωρίσ εςωτερικό εκκινθτι, ιςχφοσ 100 WNa, κα ζχει μορφι απιοειδι, χρϊμα 
επικάλυψθσ γαλακτόχρουσ, κερμοκραςία χρϊματοσ 2000 - 2200 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (Ra) 20 - 30, 
κάλυκα Ε 40, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 9000 Lm διάρκεια ηωισ 24000 h. Ρι 
διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

6.4 ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΑΤΜΩΝ  Na  ΥΨΗΛΗΣ  ΡΙΕΣΗΣ  150 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε 40  

Ρ λαμπτιρασ κα λειτουργεί χωρίσ εςωτερικό εκκινθτι, ιςχφοσ 150 WNa, κα ζχει μορφι ςωλθνωτι, χρϊμα 
επικάλυψθσ διαφανισ κερμοκραςία χρϊματοσ 2000 - 2200 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (Ra) 20 - 40, κάλυκα 
Ε 40, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 17000 Lm διάρκεια ηωισ 25000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι 
υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 
6.5    ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΤΜΩΝ  Na ΥΨΗΛΗΣ ΡΙΕΣΗΣ 250 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε 40  

Ρ λαμπτιρασ κα λειτουργεί χωρίσ εςωτερικό εκκινθτι, ιςχφοσ 250 WNa, κα ζχει μορφι ςωλθνωτι, χρϊμα 
επικάλυψθσ διαφανισ κερμοκραςία χρϊματοσ 2000 - 2200 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (Ra) 20 - 40, κάλυκα 
Ε 40, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 29000 Lm διάρκεια ηωισ 16000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι 
υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 
 
6.6    ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΑΤΜΩΝ  Na  ΥΨΗΛΗΣ  ΡΙΕΣΗΣ  400 W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ  Ε 40 

Ρ λαμπτιρασ κα λειτουργεί χωρίσ εςωτερικό εκκινθτι, ιςχφοσ 400 WNa, κα ζχει μορφι ςωλθνωτι, χρϊμα 
επικάλυψθσ διαφανισ κερμοκραςία χρϊματοσ 2000 - 2200 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ (Ra) 20 - 40, κάλυκα Ε 
40, τάςθ λειτουργίασ230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 55000 Lmδιάρκεια ηωισ 32000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι 
υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 
 
6.7     ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΜΗ  70 W Τ  Ε 27 





 

 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι ΞΘ ιςχφοσ 70W, διαφανισ, ςχιματοσ ςωλθνωτοφ, κα ζχει κάλυκα E27, κερμοκραςία 

χρϊματοσ 3.000-3.500 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ Ra ≥ 70, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 7.000lm, διάρκεια 

ηωισ τουλάχιςτον 20.000 h.Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα.. 

 

6.8 ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΜΗ  70 W Ε Ε 27 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι μεταλλικϊν αλογονιδίων με ειδικό απορροφθτικό κρφςταλλο UVSTOPςυμπαγισ ιςχφοσ 

70Wαπιοειδισ με κάλυκα Ε 27, κερμοκραςίασ χρϊματοσ περίπου 3.000 - 4.000 Μ, τάςθ λειτουργίασ 230 V, 

ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 6.800 Lmδιάρκεια ηωισ 16.000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα 

προςκομίςουν δείγμα. 

    

6.9 ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΜΗ  100 W Ε Ε 27 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι μεταλλικϊν αλογονιδίων με ειδικό απορροφθτικό κρφςταλλο UVSTOP ςυμπαγισ ιςχφοσ 

100W απιοειδισ με κάλυκα Ε 27, κερμοκραςίασ χρϊματοσ 3.000 - 4.000 Μ, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 

50Hz, φωτεινι ροι 8.300 Lmδιάρκεια ηωισ 12.000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

6.10    ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΜΗ  ΜΕ  ΚΕΑΜΙΚΟ  ΚΑΥΣΤΗΑ  150 W Τ  ΔΙΑΦΑΝΗΣ  G12  

Ρ λαμπτιρασ κα είναι μεταλλικϊν αλογονιδίων με κεραμικό καυςτιρα ςυμπαγισ δφο άκρων με ειδικό 

απορροφθτικό κρφςταλλο UVSTOPιςχφοσ 150Wδιαφανισ ςωλθνωτόσ με κάλυκα G12, κερμοκραςίασ χρϊματοσ 

περίπου 4000 Μ, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 12000 Lm διάρκεια ηωισ 10000 h. Ρι 

διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

6.11 ΛΑΜΡΤΗΑΣ  ΜΗ  ΡΟΒΟΛΕΑ  400W Τ ΔΙΑΦΑΝΗΣ  Ε 40  

Ναμπτιρασ προβολζα μεταλλικϊν αλογονιδίων διαφανισ ςωλθνωτόσ ιςχφοσ 400Wμε κάλυκα Ε 40, 

κερμοκραςίασ χρϊματοσ περίπου 4200-4500Μ, τάςθ λειτουργίασ 230 V, ςυχνότθτα 50Hz, φωτεινι ροι 32000 Lm 

διάρκεια ηωισ 18000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

6.12 ΛΑΜΡΤΗΑΣ  LED  Ε 27    23 – 27 W 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι LED ιςχφοσ 23-27W, κα ζχει κάλυκα Ε27, κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000 Μ, δείκτθ 

χρωματικισ απόδοςθσ Ra ≥ 80, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 3000 lm, ονομαςτικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 

50.000h. Μφκλοι μεταγωγισ (ON/OFF) 100.000. Ενεργειακι κλάςθ λαμπτιρα A++ και κα ζχει προςταςία για 

υπζρταςθ : 4kv. Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 
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7.1 ΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΡΤΗΕΣ ΜΗ 250 W 

Ρ προβολζασ κα είναι τφπου «αςφμμετρθσ δζςμθσ», κατάλλθλοσ για επιφανειακι, επιδαπζδια ι επίτοιχθ 

ςτιριξθ. Φο ςϊμα του κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο πάχουσ περίπου 3 mm, 

κατάλλθλα επεξεργαςμζνο ϊςτε να παρζχει αντιδιαβρωτικι προςταςία. Θα είναι βαμμζνο με βαφι πολυεςτερικισ 

ποφδρασ, το οποίο κα παρζχει προςταςία ζναντι τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, (ςε χρϊμα που κα υποδείξει θ 

υπθρεςία). Θα διακζτει δε πτερφγια ψφξθσ για περιοριςμό τθσ κερμοκραςίασ κακϊσ και ατςάλινθ διαχωριςτικι 

πλάκα μεταξφ του λαμπτιρα και του χϊρου οργάνων λειτουργίασ. Θα φζρει ςτυπιοκλίπτθ για να είναι εφικτι 

ςτεγανι είςοδοσ των καλωδίων (Φ6 - Φ12 mm) με δυνατότθτα αγκίςτρωςισ τουσ. 

Υτο εςωτερικό κα είναι τοποκετθμζνεσ κεραμικζσ λυχνιολαβζσ τφπου Ε40. 
1.   Θα φζρει θλεκτρομαγνθτικό ballast 230-240V, με κερμικι προςταςία, παλμικοφσ εκκινθτζσ ι εκκινθτζσ 
υπζρκεςθσ και παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ για υψθλό ςυντελεςτι ιςχφοσ. λα τα εξαρτιματα των οργάνων κα 
πρζπει να είναι βιδωμζνα ςε ξεχωριςτι ατςάλινθ πλάκα. Φο προςτατευτικό κάλυμμα κα είναι καταςκευαςμζνο 
από ςκλθρό γυαλί, αςφαλείασ και κερμοανκεκτικό, πάχουσ περίπου 5mm και κατάλλθλο παρζμβυςμα ζτςι ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ τουλάχιςτον IP65. 
2.   Θ μετϊπθ του κάκε προβολζα κα ςτερεϊνεται με ςτακεροφσ μεντεςζδεσ και κα αςφαλίηει με κινθτζσ 
αςφάλειεσ. Ρι μεντεςζδεσ και οι αςφάλειεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο ι από ανοξείδωτο ατςάλι. 
λεσ οι εξωτερικζσ βίδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι και κα ςυνοδεφονται από ροδζλα 
ςυγκράτθςθσ. Υτο εςωτερικό κάκε προβολζα κα υπάρχουν τοποκετθμζνοι ανταυγαςτιρεσ από ανοδιωμζνο 
αλουμίνιο υψθλισ ςτιλπνότθτασ (τθσ τάξθσ του 99,8%). Φο πλαίςιο ςτιριξθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από 
γαλβανιςμζνο ατςάλι και κα διακζτει βίδεσ επίςθσ από ανοξείδωτο ατςάλι, κα είναι δε εφοδιαςμζνο και με 
γωνιόμετρο. Μάκε προβολζασ κα ςυνοδεφεται από τον αντίςτοιχο λαμπτιρα μεταλλικϊν αλογονιδίων, ςε 
απόχρωςθ (κερμοκραςία χρϊματοσ) λευκοφ φωτόσ (4000-4500 Μ).Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα 
προςκομίςουν δείγμα . 

       

7.2 ΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΡΤΗΕΣ ΜΗ 400 W 

Ρ προβολζασ κα είναι τφπου «αςφμμετρθσ δζςμθσ», κατάλλθλοσ για επιφανειακι, επιδαπζδια ι επίτοιχθ 
ςτιριξθ. Φο ςϊμα του κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο πάχουσ περίπου 3 mm, 
κατάλλθλα επεξεργαςμζνο ϊςτε να παρζχει αντιδιαβρωτικι προςταςία. Θα είναι βαμμζνο με βαφι 
πολυεςτερικισ ποφδρασ, το οποίο κα παρζχει προςταςία ζναντι τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, (ςε χρϊμα που 
κα υποδείξει θ υπθρεςία). Θα διακζτει δε πτερφγια ψφξθσ για περιοριςμό τθσ κερμοκραςίασ κακϊσ και 
ατςάλινθ διαχωριςτικι πλάκα μεταξφ του λαμπτιρα και του χϊρου οργάνων λειτουργίασ. Θα φζρει 
ςτυπιοκλίπτθ για να είναι εφικτι ςτεγανι είςοδοσ των καλωδίων (Φ6 - Φ12 mm) με δυνατότθτα αγκίςτρωςισ 
τουσ. 
Υτο εςωτερικό κα είναι τοποκετθμζνεσ κεραμικζσ λυχνιολαβζσ τφπου Ε40. Θα φζρει θλεκτρομαγνθτικό ballast 
230-240V, με κερμικι προςταςία, παλμικοφσ εκκινθτζσ ι εκκινθτζσ υπζρκεςθσ και παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ για 
υψθλό ςυντελεςτι ιςχφοσ. 
λα τα εξαρτιματα των οργάνων κα πρζπει να είναι βιδωμζνα ςε ξεχωριςτι ατςάλινθ πλάκα. Φο προςτατευτικό 
κάλυμμα κα είναι καταςκευαςμζνο από ςκλθρό γυαλί, αςφαλείασ και κερμοανκεκτικό, πάχουσ περίπου 5mm και 
κατάλλθλο παρζμβυςμα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ τουλάχιςτον IP65. Θ μετϊπθ του κάκε 
προβολζα κα ςτερεϊνεται με ςτακεροφσ μεντεςζδεσ και κα αςφαλίηει με κινθτζσ αςφάλειεσ. Ρι μεντεςζδεσ και οι 
αςφάλειεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο ι από ανοξείδωτο ατςάλι. λεσ οι εξωτερικζσ βίδεσ κα είναι 
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι και κα ςυνοδεφονται από ροδζλα ςυγκράτθςθσ. Υτο εςωτερικό κάκε 
προβολζα κα υπάρχουν τοποκετθμζνοι ανταυγαςτιρεσ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο υψθλισ ςτιλπνότθτασ (τθσ 
τάξθσ του 99,8%). Φο πλαίςιο ςτιριξθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνο ατςάλι και κα διακζτει βίδεσ 
επίςθσ από ανοξείδωτο ατςάλι, κα είναι δε εφοδιαςμζνο και με γωνιόμετρο. Μάκε προβολζασ κα ςυνοδεφεται από 
τον αντίςτοιχο λαμπτιρα μεταλλικϊν αλογονιδίων, ςε απόχρωςθ (κερμοκραςία χρϊματοσ) λευκοφ φωτόσ (4000-
4500 Μ). Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 
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8.1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ MINI 12V 

Mεταςχθματιςτθσ θλεκτρονικοσ mini , 12V , εωσ 60W , διαςταςεισ 7,5cm X 2cm Χ 3cm πλατοσ. 

Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

8.2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MINI 12V 

Mεταςχθματιςτθσ μθχανικοσ mini , 12V , εωσ 50W , διαςταςεισ απο 6cm εωσ 7cm X 2cm X 3cm πλατοσ. 

Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα.    

    

ΟΜΑΔΑ 9 
    

9.1      ΤΙΦΑΣΙΚΟ  ΘΕΜΙΚΟ   9-13Α        

Φο κερμικό κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
Σεριοχι ρφκμιςθσ προςταςίασ κερμικοφ : 9-13 A 
Ματθγορία κερμικισ υπερφόρτιςθσ: 10 Α 
Ρνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : 690 V AC 
Υυχνότθτα δικτφου: 0-400 Hz 
Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ : 6 kV 
Ρνομαςτικι τάςθ μόνωςθσ: Μφκλωμα ιςχφοσ: 690 V ςυμμόρφωςθ με IEC 60947-4-1 
Θερμοκραςία λειτουργίασ : -20 ζωσ +60 °C χωρίσ υποβιβαςμό 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1 

9.2      ΤΙΦΑΣΙΚΟ  ΘΕΜΙΚΟ  12-18Α 

Φο κερμικό κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
Σεριοχι ρφκμιςθσ προςταςίασ κερμικοφ : 12-18 A 
Ματθγορία κερμικισ υπερφόρτιςθσ: 10 Α 
Ρνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : 690 V AC 
Υυχνότθτα δικτφου: 0-400 Hz 
Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ : 6 kV 
Ρνομαςτικι τάςθ μόνωςθσ: Μφκλωμα ιςχφοσ: 690 V ςυμμόρφωςθ με IEC 60947-4-1 
Θερμοκραςία λειτουργίασ : -20 ζωσ +60 °C χωρίσ υποβιβαςμό. 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1 

9.3      ΤΙΦΑΣΙΚΟ  ΘΕΜΙΚΟ  16-24Α 

Φο κερμικό κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
Σεριοχι ρφκμιςθσ προςταςίασ κερμικοφ : 16-24 A 
Ματθγορία κερμικισ υπερφόρτιςθσ: 10 Α 
Ρνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : 690 V AC 
Υυχνότθτα δικτφου: 0-400 Hz 





 

 

Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ : 6 kV 
Ρνομαςτικι τάςθ μόνωςθσ: Μφκλωμα ιςχφοσ: 690 V ςυμμόρφωςθ με IEC 60947-4-1 
Θερμοκραςία λειτουργίασ : -20 ζωσ +60 °C χωρίσ υποβιβαςμό. 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1 

9.4       ΕΛΕ  ΙΣΧΥΟΣ  3P40Α  18,5KW 400 V 

Φο ρελζ κα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςι του και ςε πίνακα ράγασ και ςε πίνακα βιομθχανικοφ τφπου (χωρίσ 
ράγα) και κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

Ματθγορία χριςθσ : AC-1, AC-3, AC-4 
Boθκθτικζσ επαφζσ : 1ΟΡ και 1ΟC 
Ιςχφσ κινθτιρα: 18,5 kW ςε 380-400 V AC 50 Hz (AC-3) 
Oνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ:  Μφκλωμα ιςχφοσ: <= 690 V AC 50 Hz 
Ρνομαςτικό ρεφμα λειτουργίασ : 40 A 60 °C ςε <= 440 V AC-3 για κφκλωμα ιςχφοσ 
Φάςθ κυκλϊματοσ ελζγχου: 400 V AC 50 Hz 
Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ : 6 kV 
Ρνομαςτικι ικανότθτα διακοπισ: 800 A ςε 440 V για κφκλωμα ιςχφοσ 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : ΕΟ/IEC 60947-4-1, ΕΟ/IEC  60947-5-1 

9.5       ΕΛΕ  ΙΣΧΥΟΣ  3P40Α  18,5KW 230V 

Φο ρελζ κα είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςι του και ςε πίνακα ράγασ και ςε πίνακα βιομθχανικοφ τφπου (χωρίσ 
ράγα) και κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 

Ματθγορία χριςθσ : AC-1, AC-3, AC-4 
Boθκθτικζσ επαφζσ : 1ΟΡ και 1ΟC 
Ιςχφσ κινθτιρα: 18,5 kW ςε 380-400 V AC 50 Hz (AC-3) 
Oνομαςτικι τάςθ λειτουργίασ:  Μφκλωμα ιςχφοσ: <= 690 V AC 50 Hz 
Ρνομαςτικό ρεφμα λειτουργίασ : 40 A 60 °C ςε <= 440 V AC-3 για κφκλωμα ιςχφοσ 
Φάςθ κυκλϊματοσ ελζγχου:230 V AC 50 Hz 
Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ : 6 kV 
Ρνομαςτικι ικανότθτα διακοπισ: 800 A ςε 440 V για κφκλωμα ιςχφοσ 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : ΕΟ/IEC 60947-4-1, ΕΟ/IEC  60947-5-1 

9.6      ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ   3X16A 

Ξικροαυτόματοσ, τριπολικόσ ονομαςτικισ ζνταςθσ 16 Α, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ Μ. 
Φάςθ λειτουργίασ 440 VAC, κερμοκραςία λειτουργίασ -25 ζωσ +55 °C. 
Ρνομαςτικι κρουςτικι τάςθ (1,2/50) Uimp : 4 kV 
Ικανότθτα απόηευξθσ ςε βραχυκφκλωμαIcn:6 kA 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ EN 60898-1, EN 60947-2 

9.7      ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ   3X25A 

Ξικροαυτόματοσ, τριπολικόσ ονομαςτικισ ζνταςθσ 25 Α, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ Μ. 
Φάςθ λειτουργίασ 440 VAC, κερμοκραςία λειτουργίασ -25 ζωσ +55 °C. 
Ρνομαςτικι κρουςτικι τάςθ (1,2/50) Uimp : 4 kV 
Ικανότθτα απόηευξθσ ςε βραχυκφκλωμαIcn:6 kA 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 





 

 

Σρότυπα καταςκευισ EN 60898-1, EN 60947-2 

9.8      ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΙΝΗΣΗΣ   3X32A 

Ξικροαυτόματοσ, τριπολικόσ ονομαςτικισ ζνταςθσ 32 Α, χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ λειτουργίασ Μ. 
Φάςθ λειτουργίασ 440 VAC, κερμοκραςία λειτουργίασ -25 ζωσ +55 °C. 
Ρνομαςτικι κρουςτικι τάςθ (1,2/50) Uimp : 4 kV 
Ικανότθτα απόηευξθσ ςε βραχυκφκλωμαIcn:6 kA 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ EN 60898-1, EN 60947-2 

9.9      ΜΡΟΥΤΟΝ ΜΕ ΕΡΑΝΑΦΟΑ Φ22 1ΝΟ ΡΑΣΙΝΟ 

Φο μπουτόν κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
Βακμόσ ςτεγανότθτασ (πρόςοψθ): IP65 
Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ: 4 kV 
Διαμζτρου Φ 22 mm, χρϊματοσ πράςινου. 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : EN/IEC 60947-1 

9.10      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΛΥΧΝΙΑ  LED Φ22 ΚΙΤΙΝΗ 

Θ ενδεικτικι λυχνία κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
Βακμόσ ςτεγανότθτασ (πρόςοψθ): IP65 
Ρνομαςτικι τάςθ τροφοδοςίασ: 230-240 V AC 50/60 Hz 
Ρνομαςτικι αντοχι ςε κρουςτικι τάςθ: 6 kV. 
Διαμζτρου Φ 22 mm, χρϊματοσ κίτρινου. 
Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

Σρότυπα καταςκευισ : EN/IEC 60947-1 

9.11  ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 450Χ300Χ250 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Ρ πίνακασ κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
Επίτοιχο μεταλλικό ερμάριο διαςτάςεων φψοσ 450mm, πλάτοσ 300mm, βάκοσ 250mm. 
Βακμόσ ςτεγανότθτασ :IP 65. 
Φο μεταλλικό ερμάριο κα είναι καταςκευαςμζνο από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1.25mm και θ πλάτθ ςτιριξθσ των 

υλικϊν κα είναι από γαλβανιηζ λαμαρίνα, πάχουσ 1.5mm. 
Θα φζρει: 

1) _____________________________________________________________________ Ανκεκτι
κοφσ μεντεςζδεσ από μπροφντηο και υαλοενιςχυμζνο πολυαμίδιο, οι οποίοι κα επιτρζπουν ςτθν πόρτα να ανοίγει 
κατά 180°. 

2) _____________________________________________________________________ Υυγκολλ
θμζνθ υποδοχι για τθν γείωςθ, ςτθν πόρτα. 

3) _____________________________________________________________________ Χυτό, 
αφρϊδεσ λάςτιχο, το οποίο κα εγγυάται τθν ςτεγανότθτα και αντοχι. 

4) _____________________________________________________________________ Μλειδαρ
ιά από υαλοενιςχυμζνο πολυαμίδιο, με φλάντηα από λάςτιχο. 

Θα φζρει ςιμανςθ CE και κα είναι καταςκευαςμζνα κατά EN 62208:2011. 

 

ΟΜΑΔΑ 10 

     
10.1      ΛΑΜΡΤΗΑΣ LED G9   3-5W 





 

 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι LED ιςχφοσ 3-5 W, ςχιματοσ κυλινδρικοφ, κα ζχει κάλυκα G9, 230V, κα είναι ςυνολικοφ 
μικουσ μαηί με τισ ακίδεσ το πολφ 5,8 cm, με κερμοκραςία χρϊματοσ 2.700 Μ  δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ Ra ≥ 
80, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 460lm, διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 15.000 h. Ενεργειακι κλάςθ λαμπτιρα A+. Ρι 
διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

10.2      ΛΑΜΡΤΗΑΣ LED GU10  4-5W 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι LEDιςχφοσ 4-5 W,κα ζχει κάλυκα GU10, 230V, κα είναι ςυνολικοφ μικουσ μαηί με τισ ακίδεσ 

το πολφ 5,5 cm κερμοκραςία χρϊματοσ 4000 Μ , δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ Ra ≥ 80, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 

340lm, ονομαςτικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 15.000 h. Ενεργειακι κλάςθ λαμπτιρα A+. Ρι διαγωνιηόμενοι 

υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

10.3 ΛΑΜΡΤΗΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ GU4 20W 12V 

Ο λαμπτιρασ κα είναι αλογόνου 20W  με κάλυκα GU4, κερμοκραςίασ χρϊματοσ περίπου 2700Κ -  3000Κ, τάςθ 

λειτουργίασ  12V,  φωτεινι ροι τουλάχιςτον 350 Lm, ονομαςτικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 2.000 h. Ρι 

διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

10.4 ΛΑΜΡΤΗΑΣ LED Ε 27   9-12W 

 

Ρ λαμπτιρασ κα είναι LED ιςχφοσ 9-12W, ςχιματοσ bulb, κα ζχει κάλυκα Ε27, κερμοκραςία χρϊματοσ 2.700-

3.000 Μ, δείκτθ χρωματικισ απόδοςθσ Ra ≥ 80, φωτεινι ροι τουλάχιςτον 950lm, διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 

13.000 h. Ρι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 
 

ΟΜΑΔΑ  11 

 
11.1 ΦΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΛΑΝΤΑΣ LED 

Φο φισ με το καλϊδιο κα φζρει μετατροπζα 3Α, ϊςτε κατά τθ λειτουργία του θ γιρλάντα να μθν    τρεμοςβινει. 
Φο καλϊδιο με το μετατροπζα κα ζχουν δείκτθ ςτεγανότθτασ IP 65 (IP 65 χωρίσ το αρςενικό φισ ςτα 230 V), που 
κα πιςτοποιείται από φάκελο ελζγχου δοκιμϊν.  Φο καλϊδιο κα είναι από καουτςοφκ τφπου H05RN- F 2x1 mm². 
Θα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα πρότυπα  EN 60598-1+AC:2016 και EN 60598-2-20:2015 ι 
μεταγενζςτερων. Σροσ απόδειξθ αυτϊν κα προςκομιςτεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE. Επίςθσ, κα προςκομιςτεί 
ISO 9001 του εργοςταςίου καταςκευισ 
 
11.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΑΚΙΔΑ-ΑΚΙΔΑ) 

Ρ ενδιάμεςοσ ςφνδεςμοσ κα φζρει δφο μεταλλικά άκρα ςτισ δφο πλευρζσ για τθ ςφνδεςθ δφο φωτοςωλινων. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE και ISO 9001 και ISO 14001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 

      

11.3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (ΚΑΦΙ-ΑΚΙΔΑ) 

Ρ ενδιάμεςοσ ςφνδεςμοσ κα φζρει από τθ μία πλευρά ςυνδετιρα με δφο μεταλλικά άκρα, για ςφνδεςθ με το 

φωτοςωλινα και ςτο άλλο άκρο δφο μεταλλικά ςτελζχθ (καρφιά) για ςφνδεςθ με το φισ παροχισ ρεφματοσ. Θα 

κατατεκεί διλωςθ ςυμμόρφωςθσCE και ISO 9001 και ISO 14001 του εργοςταςίου καταςκευισ. 





 

 

11.4    ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ WARM LIGHT 

Ρ φωτοςωλινασ κα είναι εφκαμπτοσ καταςκευαςμζνοσ από PVC διαυγζσ υλικό, με λεία επιφάνεια χωρίσ 

γραμμϊςεισ ςε όλο το μικοσ του για καλφτερθ κακαρότθτα, που αντανακλά περιςςότερο φωτιςμό και κα ζχει 

διάμετρο Φ 12-14 mm.  Θα παρζχει μεγάλθ ςτεγανότθτα ςτα φισ και αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, με 

προςταςίαUV. Θα ζχει ευδιάκριτο ςθμείο κοπισ ανά m.Ρ φωτοςωλινασ κα είναι κερμοφ φωτιςμοφ (warm white), 

κα φζρει ανά μζτρο 30 λαμπτιρεσ led, υψθλισ φωτεινότθτασ.Υε περίπτωςθ που ζνασ λαμπτιρασ ςταματιςει να 

λειτουργεί ο υπόλοιποσ ςωλινασ κα ςυνεχίηει να λειτουργεί.Δείκτθσ ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IP 65, το οποίο κα 

αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ πλιρουσ τεχνικοφ φακζλου ελζγχου δοκιμϊν (test report) από αναγνωριςμζνο 

φορζα πιςτοποίθςθσ. Φάςθ λειτουργίασ 230Vκαι κατανάλωςθ ιςχφοσ 2 W/m. Θα ζχει αντοχι ςε κερμοκραςίεσ 

περιβάλλοντοσ από -20°C ζωσ +60°C. Διάρκεια ηωισ 100.000 h.Φθροφμενεσ νόρμεσ ςφμφωνα με τθν οδθγία LVD 

2014/35/EUκαι τα παρακάτω πρότυπα :EN 60598-2-21: 2015 ςε ςυνδυαςμό με EN 60598-1: 2015.Φθροφμενεσ 

νόρμεσ ςφμφωνα με τθν οδθγία RoHS 2011/65/EU.Σροσ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω κα κατατεκεί διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ CE. Επίςθσ, κα κατατεκεί πιςτοποίθςθ ISO 9001 και ISO 14001 του εργοςταςίου καταςκευισ και 

του προμθκευτι.Ρ ειςαγωγζασ ι καταςκευαςτισ ςτθν θμεδαπι, των παραπάνω ειδϊν κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνοσ ειδικά για αυτά τα είδθ ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ. Ρι 

διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα 

      

11.5      ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED ΧΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥ 

Ρμοίωσ με τισ προδιαγραφζσ ςτο άρκρο 7.4 με τθ διαφορά ότι ο φωτοςωλινασ κα είναι χρϊματοσ λευκοφ του 

πάγου.Oι διαγωνιηόμενοι υποχρεωτικά κα προςκομίςουν δείγμα. 

 

                                                                           

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ φφλλο ςυμμόρφωςθσ με αναφορά ςτθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία, τθ χϊρα καταςκευισ και με παραπομπζσ ςτα τεχνικά φυλλάδια από όπου κα 

αποδεικνφονται τα αναφερόμενα ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν τεχνικά φυλλάδια ςε θλεκτρονικι μορφι από όπου κα αποδεικνφονται 

τα αναφερόμενα ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά. 

Ρι εγγυιςεισ του καταςκευαςτι και του προμθκευτι κα βεβαιϊνονται με υπεφκυνεσ δθλϊςεισ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν ISO 9001 και ISO 14001. 

Ειδικά για τουσ λαμπτιρεσ ιςχφουν τα εξισ : 

 

1. Θα πρζπει να κατατεκοφν αποδεικτικά πιςτοποίθςθσ CE (βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι), με 

αναφορά ςτισ οδθγίεσ και ςτουσ κανονιςμοφσ. 

2.  Θ παραγωγικι διαδικαςία του καταςκευαςτι κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001  από 

διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 





 

 

3.  Φα τεχνικά ςτοιχεία κα προκφπτουν από τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι, τα οποία κα 

βρίςκονται άμεςα διακζςιμα, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ςτο διαδίκτυο. Ρ διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να 

κατακζςει το τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι και να αναφζρει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ των 

προςφερόμενων λαμπτιρων. Φεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία δεν αναφζρονται ςτα εν λόγω ζντυπα δε 

λαμβάνονται υπόψθ. 

4.  Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 2011/65/EU (ROHS) 

5.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν για όλουσ τουσ λαμπτιρεσ, εκτόσ των λαμπτιρων led για 

τουσ οποίουσ απαιτείται εγγφθςθ τουλάχιςτον 3 ετϊν.  Θ εγγφθςθ των λαμπτιρων δίνεται από τον 

καταςκευαςτι και τον προμθκευτι. 

6. που αναφζρονται πρότυπα και μζχρι τθ δθμοςίευςθ του διαγωνιςμοφ εκδοκοφν νζα κα ιςχφουν αυτά τα 

νζα. 

7. Ρι ειςαγωγείσ ι καταςκευαςτζσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων όλων των ειδϊν, λαμπτιρων και 

μεταςχθματιςτϊν απαιτείται να είναι ςυμβεβλθμζνοι ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), το οποίο κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ 

αποδεικτικοφ καταχϊριςισ τουσ με τον Αρικμό Ξθτρϊου Σαραγωγοφ ςε εγκεκριμζνο από το αρμόδιο 

Χπουργείο ςφςτθμα, ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΑ του Σ.Δ. 117/2004 (ΦΕΜ 82 Α’). 

 
 

                     O                                                       O                                                      O 

            ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               ΤΜΗΜΑΤΑΧΗΣ            ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΛΥΚΑΤΗΣ     ΨΥΛΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΙΟΣ       ΣΡΥΙΔΩΝ ΡΑΡΑΕΥΓΕΝΙΟΥ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α     ΙΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩN 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ & ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

        ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ :ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ 

 

CPV: 31211300-1, 44163241-1, 31681410-0, 31224300-5, 44164200-9, 31214100-0, 38750000-7, 34928500-3, 
31321210-7, 31514000-2, 31511000-7, 31518600-6, 31711150-9, 31524000-5, 31532500-9, 31221100-2, 31532100-
5, 31211100-9. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΤΘΤΡ 1ο 
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω προµικειασ, όπου ςτθν 
παροφςα αναγράφεται “ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ “ νοείται ο ∆ιµοσ Ακθναίων, όπου δε “ΣΤΡΞΘΘΕΧΦΘΥ” αυτόσ που κα 
ανακθρυχκεί προµθκευτισ του θλεκτρολογικου υλικου. 
 
ΑΤΘΤΡ 2ο 
      Για τθν εκτζλεςθ τθσ προµικειασ ιςχφουν οι διατάξεισ του νόµου 4412/2016   και του Ο. 3463/06“Σερί κυρϊςεωσ 
του ∆θµοτικοφ και Μοινοτικοφ Μϊδικα” 
 
ΑΤΘΤΡ 3ο 
Υυµβατικά ςτοιχεία τθσ προµικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α) Θ ∆ιακιρυξθ 
β) Ρι Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ 
γ) Ρ Ενδεικτικόσ Σροχπολογιςµόσ 
δ) Θ Υυγγραφι Χποχρεϊςεων 
ε) Φο Χπόδειγµα Εντφπου Ρικονοµικισ Σροςφοράσ 
ςτ) Φο Φυποποιθµζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ ∆ιλωςθσ (ΦΕΧ∆) 
 
ΑΤΘΤΡ 4ο 
        ςον αφορά τα υλικά ςτα οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςαρμοςκοφν με τα δείγματα  τθσ  
υπθρεςίασ , ορίηονται  τα  εξισ  άρκρα:  4.1, και  4.2,  και κα λαμβάνουν γνϊςθ των δειγμάτων αυτϊν κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρα 9.00 πμ. Ζωσ 13.00 μμ.  ςτο χϊρο τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ επί τθσ οδοφ Αναπαφςεωσ 
26  ΦΜ. 11636. Φθλ.  2109224873.   

ςον αφορά τα υλικά ςτα οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίςουν  δείγμα εισ 
διπλοφν ορίηονται  τα  εξισ  άρκρα:  4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.4 και 11.5 με εξαίρεςθ τα άρκρα 2.3,7.1 και 7.2  που κα 
προςκομιςκοφν ςε ζνα δείγμα. 





 

 

Θα πρζπει υποχρεωτικά να παραδϊςουν τα αντίςτοιχα δείγματα ςτο χϊρο τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ επί τθσ 
οδοφ Αναπαφςεωσ 26  ΦΜ. 11636. Αυτά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τον κατά νόμο ςυνοδευτικό, δθλαδι δελτίο 
αποςτολισ το οποίο και κα παραδίδεται ςτον υπεφκυνο κ. Σολυκράτθ Οικόλαο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρα 
9.00πμ. Ζωσ 13.00 μμ. Φθλ.  2109224873.     

Θ παράδοςθ των δειγμάτων κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ και τθ προθγοφμενθ θμζρα από 
τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ. 

Για τα υπόλοιπα άρκρα δεν χρειάηονται δείγματα.  
       Φα υλικά κα παραδοκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι και τµθµατικά ανάλογα µε τισ εντολζσ τθσ Χπθρεςίασ, 
αλλά µζςα ςτθν προβλεπόµενθ προκεςµία, ςε αποκικεσ υλικϊν τθσ ∆/νςθσ Σροµθκειϊν & Αποκθκϊν εντόσ 
εργαςίµων ωρϊν του ∆ιµου και θ παραλαβι τουσ κα γίνει από τθν αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ. 

 
ΑΤΘΤΡ 5ο 
Θ προκεςµία εκτελζςεωσ τθσ προµικειασ ορίηεται ςε  δϊδεκα  (12) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του Υυµφωνθτικοφ ςτο 
ΜΘΞ∆ΘΥ. Σαράταςθ προκεςµίασ παρζχεται µε απόφαςθ του   αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου  κατόπιν 
αιτιολογθµζνθσ αιτιςεωσ του προµθκευτι, φςτερα από πρόταςθ και ζγκριςθ τθσ Χπθρεςίασ. Ρ προµθκευτισ 
οφείλει να µεταφζρει µε δαπάνθ του, ςτο ςφνολό τουσ, τα παραπάνω είδθ, ςτθν αποκικθ του ∆ιµου ι όπου αλλοφ 
κα του υποδείξει ο ∆ιµοσ, πάντωσ µζςα ςτα διοικθτικά του όρια. Ρ προµθκευτισ δεν ζχει το δικαίωµα να προβάλει 
αδυναµία ζγκαιρθσ παραδόςεωσ οποιουδιποτε είδουσ, επικαλοφµενοσ τυχόν δυςχζρεια εξευρζςεωσ ςτθν αγορά 
του είδουσ αυτοφ ι των πρϊτων υλϊν και γενικά των υλικϊν που κα χρθςιµοποιθκοφν για τθν καταςκευι του γιατί 
θ προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ αναλαµβάνοντασ τθν προµικεια να τθν εκτελζςει µζςα ςτα 
χρονικά όρια τθσ ςυµβάςεωσ. 
Αν ο προµθκευτισ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτά του τθν παράδοςθ τθσ προµικειασ ςτο ∆ιµο πζραν από τον 
ςυµφωνοφµενο παραπάνω χρόνο (ι τθσ τυχόν παράταςθσ που κα δοκεί ) ιςχφουν οι προβλεπόµενεσ διατάξεισ του 
νόµου 4412/2016. Υε περίπτωςθ που ο προµθκευτισ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτά του, τθν ολικι ι τμθματικι 
παράδοςθ , µε τθν ζννοια που ςθµειϊνεται ςτον όρο από το άρκρο αυτό, περιςςότερο από (30) τριάντα θµζρεσ, 
τότε µπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του  αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου.  
 
ΑΤΘΤΡ 6ο 
Φα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ απαλλαγµζνα από κάκε κρυπτό ι φανερό ελάττωµα κα 
ανταποκρίνεται από κάκε πλευρά ςτθν χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηεται και ςε καµία 
περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτοσ. 
 
ΑΤΘΤΡ 7ο 
      Θ ςυμβατικι ποςότθτα των υλικϊν ολόκλθρθ θ μζροσ αυτισ που απορρίπτεται για οποιοδιποτε λόγο με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου μπορεί να εγκρίνεται θ 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
     Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου ο δε προμθκευτισ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.   
     Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκικαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
     Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα 
και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Υτθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν 
ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ.  
     Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου με τθν 
οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.  
    Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 
απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 





 

 

    Ξε απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 
να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προυπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ 
ποςότθτασ που απορρίφκθκε.            
 
ΑΤΘΤΡ 8ο 
Για κάκε ατφχθµα ι δυςτφχθµα ςτο προςωπικό του προµθκευτι ι ςε τρίτουσ ι για οποιαδιποτε 
ηθµιά που προκαλείται από τον προµθκευτι βαρφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ. 
 
ΑΤΘΤΡ 9ο 
Φα απαιτοφµενα για τθν προµικεια µεταφορικά µζςα, ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 
προµικειασ και το απαιτοφµενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ και µεταφορά τθσ ςτθν 
αποκικθ του ∆ιµου βαρφνουν αποκλειςτικά τον προµθκευτι. 
 
ΑΤΘΤΡ 10ο (Σλθρωµι αναδόχου) 
Θ πλθρωµι του αναδόχου κα πραγµατοποιείται για το 100% τθσ αξίασ των υλικϊν που ζχουν 
παραλθφκεί οριςτικά µε τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου από τθν αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ και ζχει 
εκδοκεί το ςχετικό ζνταλµα πλθρωµισ από τον ∆ιµο. Φα δικαιολογθτικά πλθρωµισ αναφζρονται ςτο άρκρο 200 §4 
του Ο.4412/2016. 
 
ΑΤΘΤΡ 11ο (Φρόποσ εκτζλεςθσ προµικειασ) 
Θ προµικεια κα πραγµατοποιθκεί µετά από διαδικαςία µε ανω των ορίων διαγωνιςµοφ. 
Μριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τιµισ 
(χαµθλότερθ τιµι) για το ςφνολο τθσ κάκε οµάδασ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ περί προµθκειϊν διατάξεισ και 
εφόςον κρικεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ότι θ προςφορά πλθροί τισ προδιαγραφζσ και 
όλα τα οριηόµενα ςτθ ∆ιακιρυξθ. 
Μάκε προµθκευτισ µπορεί να δϊςει προςφορά για µία ζωσ όλεσ των οµάδων τθσ προµικειασ,αλλά για το ςφνολο 
των ειδϊν και των ποςοτιτων τθσ κάκε οµάδασ.  
Φα είδθ που κα προµθκευτεί θ Χπθρεςία περιγράφονται αναλυτικά ςτισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ, τον 
Ενδεικτικό Σροχπολογιςµό ανά οµάδα και τον Ενιαίο Ενδεικτικό Σροχπολογιςµό. 
Ρι τιµζσ µονάδοσ τθσ προςφοράσ του προµθκευτι είναι ςτακερζσ και αµετάβλθτεσ ς’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ προµικειασ και δεν ανακεωροφνται για κανζνα λόγο.  
 
ΑΤΘΤΡ 12ο (Εγγυιςεισ) 
Μάκε προςφορά για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ, απαιτείται 
ςφµφωνα µε το άρκρο  72 Ο. 4412/16 ποςοφ ίςου με το δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ κακαρισ προχπολογιςκείςθσ 
δαπάνθσ (χωρίσ Φ.Σ.Α.) τθσ/των προςφερόμενων ομάδων, ιτοι: 

  Χψουσ 340,00 € για τθν ομάδα 1, φψουσ 190,00 € για τθν ομάδα 2, φψουσ 180,00 € για τθν ομάδα 3,  φψουσ 50,00 
€ για τθν ομάδα 4, φψουσ 350,00 € για τθν ομάδα 5,  φψουσ 500.00 € για τθν ομάδα 6,  φψουσ 62,00 € για τθν 
ομάδα 7, , φψουσ 25,00 € για τθν ομάδα 8, φψουσ 172,00 € για τθν ομάδα 9, φψουσ 30,00,60 € για τθν ομάδα 10,  
φψουσ 162,00 € για τθν ομάδα 11,  για όλεσ τισ ομάδεσ μαηί φψουσ  2.061,00 €. 

   Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. Εγγφθςθ που αναφζρει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

   Για τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφµφωνα µε το άρκρο 72 § 2β 
του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ,εκτόσ ΦΣΑ και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ. 
 Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ  κα είναι δϊδεκα  (12) µινεσ . 
   Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφµβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει. 
   Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ µετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειµζνου τθσ ςφµβαςθσ, με ταυτόχρονθ αντικατάςταςθ τθσ, όπου αυτι απαιτείται μεμονομζνα ι ακροιςτικά, 
με εγγφθςθ καλισ λειτουργιάσ διάρκειασ ενόσ ζτουσ για τισ παρακάτω ομάδεσ άρκρων: 





 

 

   Για τθν ομάδα 6 φψουσ 1250 €, για τθν ομάδα 7 φψουσ 160 €, για τθν ομάδα 9 φψουσ 383,47 €, για τθν ομάδα 10 
φψουσ 80 και για τθν ομάδα 11 φψουσ 400 €. 
 
ΑΤΘΤΡ 13ο (Μρατιςεισ-Ζξοδα δθµοςίευςθσ) 
Φον ανάδοχο βαρφνουν, ςφµφωνα µε τθν κείµενθ νοµοκεςία, οι εξισ κρατιςεισ : 
Μράτθςθ 0,07%  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωµισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.∆Θ.ΥΧ. (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 
Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωµισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ υπζρ τθσ Α.Ε.Σ.Σ (άρκρο 350 §3 του Ο 4412 / 16 , ΜΧΑ 1191/14-3-17  Β 
969/22-3-2017) . 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιµου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 
Ξε κάκε πλθρωµι κα γίνεται θ προβλεπόµενθ από τθν κείµενθ νοµοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιµατοσ αξίασ 
4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
Φα ζξοδα δθµοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ). 
Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, κα προςκοµίηεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωµισ του κόςτουσ 
δθµοςιευτικϊν εξόδων από το Φµιµα Νογιςτθρίου τθσ ∆νςθσ Ρικονοµικϊν του ∆ιµου. Ρ ΦΣΑ 24% βαρφνει το ∆ιµο 
Ακθναίων. 
 
ΑΤΘΤΡ 14ο (Ρικονοµικι και χρθµατοοικονοµικι επάρκεια) 
Για τθν οικονοµικι και χρθµατοοικονοµικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ, 
οι οικονοµικοί φορείσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςµοφ, να διακζτουν µζςο γενικό  κφκλο εργαςιϊν 
κατά τθν προθγοφµενθ τθσ δθµοςιεφςεωσ τθσ παροφςθσ τριετία, (δθλαδι για τα ζτθ 2018 - 2019 - 2020), ίςο ι 
ανϊτερο µε το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςµοφ τθσ μελζτθσ, που αφοροφν τθν/ τισ Ρμάδεσ για τθν/τισ 
οποία/οποίεσ δθλϊνουν προςφορά. 
Αυτό αποδεικνφεται με δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017 – 
2018 - 2019),ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ 
φψουσ του  κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν (2018 – 2019 - 2020), ςε περίπτωςθ που δεν 
υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν, ι αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν/ εγγράφων  που εκδίδονται ςτο κράτοσ 
μζλοσ εγκατάςταςισ του. 
Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ετιςιοσ  κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα 
πρζπει να είναι ανάλογοσ (2/3 για δφο ζτθ και 1/3 για ζνα ζτοσ) ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου. 
 Για το ςκοπό αυτό ο οικονοµικόσ φορζασ κα δθλϊςει µε το ΦΕΧ∆, ότι διακζτει τθν ανωτζρω οικονοµικι επάρκεια 
και κα προςκοµιςκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, µετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό 
ανάδοχο, τα παραςτατικά θ δικαιολογθτικά ςφµφωνα µε το άρκρο 103 του Ο. 4412/2016.   
 

ΑΤΘΤΡ 15ο (Φεχνικι και επαγγελµατικι ικανότθτα) 
ςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελµατικι ικανότθτα, ςτθν παροφςα διαδικαςία, οι απαιτιςεισ για τουσ 
οικονοµικοφσ φορείσ είναι οι παρακάτω: 
- Σροθγοφμενθ υλοποίθςθ ςυναφοφσ αντικειμζνου ςυμβάςεων (προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ) , εντόσ των 
τριϊν (3) τελευταίων ετϊν (2018 – 2019 - 2020), ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ με το 30% του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ πλζον Φ.Σ.Α. για τθν ομάδα ι τισ ομάδεσ που κζλει να ςυμμετάςχει και αντίςτοιχα 20% για 
δραςτθριότθτα δφο ετϊν ι 10% για δραςτθριότθτα ενόσ ζτουσ. 
Για το ςκοπό αυτό ο οικονοµικόσ φορζασ κα δθλϊςει µε το ΦΕΧ∆ ότι διακζτει τθν ανωτζρω εµπειρία και κα 
προςκοµιςκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι µετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό 
ανάδοχο, ςφµφωνα µε το άρκρο 103 του Ο. 4412/2016      τα εξισ αποδεικτικά ςτοιχεία: 
- εάν μεν, ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, με αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 
αρμόδια αρχι, 
- εάν δε, ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε με αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά πϊλθςθσ (Δελτίο 
Αποςτολισ - Φιμολόγιο) είτε με βεβαίωςθ του αγοραςτι, 
-Αντίςτοιχα Σιςτοποιθτικά/ζγγραφα  που εκδίδονται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του. 
Ρι οικονομικοί φορείσ κα κατακζςουν ISO 9001 και ISO 14001. 





 

 

 
ΑΤΘΤΡ 16ο (Σαραλαβι των υπό προµικεια υλικϊν) 
Θ παράδοςθ κα γίνεται εντόσ των εργαςίµων ωρϊν του ∆ιµου, ςυνολικά ι τµθµατικά και ςφµφωνα µε τισ ζγγραφεσ 
εντολζσ τθσ Χπθρεςίασ αλλά µζςα ςτθν προβλεπόµενθ από τθν ςφµβαςθ προκεςµία, µε παρουςία του αναδόχου αν 
το επικυµεί. 
Για τισ παραδόςεισ κα ενθµερϊνεται θ εκάςτοτε αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ πζντε (5) εργάςιµεσ θµζρεσ 
νωρίτερα από τθν θµεροµθνία παράδοςθσ. 
Ματά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι, ελζγχεται από τθν αρµόδια Επιτροπι Σαραλαβισ, θ ςυνζπεια του 
προµθκευτι ωσ προσ τον χρόνο, τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα των υλικϊν που παραδίδει. 
 Θ Επιτροπι παραλαβισ, µπορεί να ςτείλει τα παραλαµβανόµενα υλικά για ζλεγχο, ςε οποιοδιποτε κατά τθν κρίςθ 
τθσ εργαςτιριο για εξακρίβωςθ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν. Φο κόςτοσ διενζργειασ του ελζγχου βαρφνει 
τον προµθκευτι άρκρο 208 § 3 του Ο4412/2016   
    Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυµβατικζσ Φεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ Επιτροπι µπορεί να 
απορρίψει τα παραλαµβανόµενα υλικά και να προτείνει τθν αντικατάςταςι τουσ.                                      Aν ο 
ανάδοχοσ δεν ςυµµορφωκεί µε τισ παραπάνω προτάςεισ, εφαρµόηονται τα προβλεπόµενα ςτο ά ρκρο 213 του 
Ο4412/2016. 
    Υτθν περίπτωςθ εκπρόκεςµθσ παράδοςθσ των υλικϊν, εφαρµόηονται οι προβλεπόµενεσ ςτο άρκρο 207 του 
Ο4412/2016 κυρϊςεισ. 
      Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά µε πρωτόκολλο που κα ςυντάςςεται µόλισ τελειϊςει θ κατά 
περίπτωςθ παραλαβι των υλικϊν. 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α     ΙΙΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                           

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧN 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ & ΔΡΓΧΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ, ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 

CPV: 31211300-1, 44163241-1, 31681410-0, 31224300-5, 44164200-9, 31214100-0, 38750000-7, 
34928500-3, 31321210-7, 31514000-2, 31511000-7, 31518600-6, 31711150-9, 31524000-5, 31532500-
9, 31221100-2, 31532100-5, 31211100-9. 
 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΟΜΑΓΑ 1 

ΟΜΑΓΑ ΑΡΘΡΟ ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ CPV ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 1 ΦΤΙΓΓΙ ΓΤΑΛΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ 4Α 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 4.500 0,10 450,00 

1 2 ΦΤΙΓΓΙ ΓΤΑΛΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ 6Α 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 5.000 0,10 500,00 

1 3 ΦΤΙΓΓΙ ΓΤΑΛΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ 8Α 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 1.300 0,10 130,00 

1 4 ΦΤΙΓΓΙ  ΓΤΑΛΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ 10Α (5Υ20) 

31211300-

1  

ΣΔΜ. 1.300 0,10 130,00 

1 5 ΦΤΙΓΓΙ   ΓΤΑΛΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ 10Α (6Υ30) 

31211300-

1  

ΣΔΜ. 800 0,10 80,00 

1 6 ΦΤΙΓΓΙ ΠΟΡΔΛΑΝΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ  6Α 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 800 0,30 240,00 

1 7 ΦΤΙΓΓΙ ΠΟΡΔΛΑΝΙΝΟ 

ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟ 10Α 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 700 0,30 210,00 

1 8 ΑΦΑΛΔΙΟΘΗΚΗ  ΓΤΟ 

ΗΜΔΙΧΝ  (2 ΠΟΛΧΝ 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 2.500 1,50 3.750,00 
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5Υ20) ΣΤΠΟΤ ΚΛΔΜΜΑ  

1 9 ΑΦΑΛΔΙΟΘΗΚΗ ΣΤΠΟΤ 

ΣΑΜΠΑΚΔΡΑ ΡΑΓΑ  

31211300-

1 

ΣΔΜ. 700 1,50 1.050,00 

1 10 ΚΛΔΜΜΔ ΓΙΑ ΚΑΛΧΓΙΑ 

ΣΧΝ 2,5 ΜΜ2 (Δ ΔΙΡΔ) 

44163241-

1 

ΣΔΜ. 1.300 0,60 780,00 

1 11 ΚΛΔΜΜΔ ΓΙΑ ΚΑΛΧΓΙΑ 

ΣΧΝ 4 ΜΜ2 (Δ ΔΙΡΔ) 

44163241-

1 

ΣΔΜ. 100 0,62 62,00 

1 12 ΚΛΔΜΜΔ ΓΙΑ ΚΑΛΧΓΙΑ 

ΣΧΝ 10 ΜΜ2 (Δ ΔΙΡΔ) 

44163241-

1 

ΣΔΜ. 800 0,90 720,00 

1 13 ΚΛΔΜΜΔ ΓΙΑ ΚΑΛΧΓΙΑ 

ΣΧΝ 16 ΜΜ2 (Δ ΔΙΡΔ) 

44163241-

1 

ΣΔΜ. 500 1,50 750,00 

1 14 ΚΛΔΜΜΔ ΓΙΑ ΚΑΛΧΓΙΑ 

ΣΧΝ 25 ΜΜ2 (Δ ΔΙΡΔ) 

44163241-

1 

ΣΔΜ. 350 3,25 1.137,50 

1 15 ΓΔΜΑΣΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 16 CM  31681410-

0 

TEM. 50.000 0,01 500,00 

1 16 ΓΔΜΑΣΙΚΑ ΜΔΑΙΑ 36CM 31681410-

0 

ΣΔΜ. 26.000 0,01 260,00 

1 17 ΓΔΜΑΣΙΚΑ ΜΔΓΑΛΑ 78CM 31681410-

0 

TEM. 26.000 0,05 1.300,00 

1 18 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ 

ΚΑΟΤΣΟΤΚ ΜΑΤΡΗ 

31681410-

0 

ΣΔΜ. 80 4,00 320,00 

1 19 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ 

ΜΑΤΡΗ 

31681410-

0 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

1 20 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ  ΚΑΦΔ 31681410-

0 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

1 21 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΗ 

31681410-

0 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

1 22 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ ΜΠΛΔ 31681410-

0 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

1 23 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ 

ΠΡΑΙΝΗ 

31681410-

0 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

1 24 ΜΟΝΧΣΙΚΗ ΣΑΙΝΙΑ 

ΛΔΤΚΗ 

31681410-

0 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

1 25 ΜΑΚΑΡΟΝΙ 

ΘΔΡΜΟΤΣΔΛΛΟΜΔΝΟ 

ΠΛΑΣΙΚΟ 1,6/0,8MM  

ΜΑΤΡΟ 

31681410-

0 

Μ 1.800 0,10 180,00 

1 26 ΜΑΚΑΡΟΝΙ 

ΘΔΡΜΟΤΣΔΛΛΟΜΔΝΟ 

ΠΛΑΣΙΚΟ 20/10MM 

ΓΙΑΦΑΝΔ 

31681410-

0 

Μ 1.300 0,60 780,00 
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1 27 ΜΑΚΑΡΟΝΙ 

ΘΔΡΜΟΤΣΔΛΛΟΜΔΝΟ 

ΠΛΑΣΙΚΟ 20/10MM 

ΜΑΤΡΟ 

31681410-

0 

Μ 1.000 0,60 600,00 

            ΤΝΟΛΟ 1
ης

 

ΟΜΑΔΑ 16.929,50 

ΟΜΑΓΑ 2 

2 1 ΜΟΤΦΑ ΥΗΜΙΚΗ 

ΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΠΟΓΔΙΑ 

ΚΑΛΧΓΙΑ 4Υ10ΜΜ2 

31224300-

5 

ΣΔΜ. 100 12,50 1.250,00 

2 2 ΜΟΤΦΑ ΥΗΜΙΚΗ 

ΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΠΟΓΔΙΑ 

ΚΑΛΧΓΙΑ 4Υ16ΜΜ2 

31224300-

5 

ΣΔΜ. 40 20,00 800,00 

2 3 ΠΛΑΚΑ ΓΔΙΧΗ  31681410-

0 

ΣΔΜ. 40 120,00 4.800,00 

2 4 ΧΛΗΝΑ ΠΛΑΣΙΚΟ 

PVC Φ100 

44164200-

9 

Μ 800 1,20 960,00 

2 5 ΧΛΗΝΑ ΠΛΑΣΙΚΟ 

PVC Φ125 

44164200-

9 

Μ 1.000 1,50 1.500,00 

            ΤΝΟΛΟ 2
ης

 

ΟΜΑΔΑ 9.310,00 

ΟΜΑΓΑ 3 

3 1 ΦΤΙΓΓΙ  DIAZED 25 A 31211300-

1 

TEM. 100 0,20 20,00 

3 2 ΦΤΙΓΓΙ  DIAZED 35Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 800 0,40 320,00 

3 3 ΦΤΙΓΓΙ  DIAZED 63A 31211300-

1 

ΣΔΜ. 250 0,42 105,00 

3 4 ΦΤΙΓΓΙ  NEOZED 16Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 350 0,20 70,00 

3 5 ΦΤΙΓΓΙ  NEOZED 35Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 1.000 0,30 300,00 

3 6 ΦΤΙΓΓΙ  NEOZED 50Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 600 0,32 192,00 

3 7 ΦΤΙΓΓΙ  NEOZED 63Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 500 0,32 160,00 

3 8 ΦΤΙΓΓΙ  ΓΔΗ 25Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 500 0,50 250,00 

3 9 ΦΤΙΓΓΙ  ΓΔΗ 35Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 1.600 0,50 800,00 

3 10 ΦΤΙΓΓΙ  ΓΔΗ 50Α 31211300-

1 

ΣΔΜ. 180 0,60 108,00 





 

ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ ΧΝΙΜΡΧ 

 Υελίδα 83 

 

3 11 ΒΑΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΡΑΓΑ 

63 Α DIAZED ΠΛΗΡΗ 

ΥΧΡΙ ΦΤΙΓΓΙ 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 200 5,00 1.000,00 

3 12 ΒΑΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΡΑΓΑ 

80Α ΝΔΟZED ΠΛΗΡΗ 

ΥΧΡΙ ΦΤΙΓΓΙ 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 40 7,00 280,00 

3 13 ΒΑΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΡΑΓΑ 

100Α ΝΔΟZED ΠΛΗΡΗ 

ΥΧΡΙ ΦΤΙΓΓΙ 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 20 8,00 160,00 

3 14 ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 35-63 

Α DIAZED 

31211300-

1 

TEM. 600 0,50 300,00 

3 15 ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 35-63 

Α NEOZED 

31211300-

1 

TEM. 800 0,35 280,00 

3 16 ΠΧΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΔΗ 

35Α 

31211300-

1 

ΣΔΜ. 400 0,80 320,00 

3 17 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΡΑΓΑ 1Υ40 Α 31214100-

0 

ΣΔΜ. 80 2,20 176,00 

3 18 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΡΑΓΑ 2X40 A 31214100-

0 

ΣΔΜ. 20 4,50 90,00 

3 19 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΡΑΓΑ  3Υ40 

Α 

31214100-

0 

ΣΔΜ. 350 6,00 2.100,00 

3 20 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΡΑΓΑ 3Υ63 Α 31214100-

0 

ΣΔΜ. 150 9,00 1.350,00 

3 21 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΡΑΓΑ  3Υ125 

Α 

31214100-

0 

ΣΔΜ. 30 15,30 459,00 

            ΤΝΟΛΟ 3
ης

 

ΟΜΑΔΑ 8.840,00 

 

ΟΜΑΓΑ 4 

4 1 ΓΚΟΦΡΔ  ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ 31224300-

5 

ΣΔΜ. 50 38,00 1.900,00 

4 2 ΝΑΤΣΙΚΟ ΚΛΔΙΓΙ 7/16‟‟ 34928500-

3 

ΣΔΜ. 51 9,00 459,00 

            ΤΝΟΛΟ 4
ης

 

ΟΜΑΔΑ 2.359,00 

ΟΜΑΓΑ 5 

5 1 ΚΑΛΧΓΙΟ Η07V-U 1X1,5 

(NYA) 

31321210-

7 

M 1.700 0,15 255,00 

5 2 ΚΑΛΧΓΙΟH05VV-U3G1,5 

(NYM) 

31321210-

7 

M 1.600 0,70 1.120,00 

5 3 ΚΑΛΧΓΙΟH05VV-U3G2,5 31321210- M 1.600 1,00 1.600,00 
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(NYM) 7 

5 4 ΚΑΛΧΓΙΟ H05VV-

F3G2,5(ΝΤΛ) 

31321210-

7 

M 700 1,10 770,00 

5 5 ΚΑΛΧΓΙΟ Δ1 VV-U3G1,5 

(NYY) 

31321210-

7 

M 2.500 0,80 2.000,00 

5 6 ΚΑΛΧΓΙΟ Δ1 VV-U3G2,5 

(NYY) 

31321210-

7 

M 400 1,10 440,00 

5 7 ΚΑΛΧΓΙΟ Δ1 VV-U4G6 

(NYY)  

31321210-

7 

M 2.000 3,00 6.000,00 

5 8 ΚΑΛΧΓΙΟ Δ1 VV-U5G6 

(NYY) 

31321210-

7 

M 400 4,10 1.640,00 

5 9 ΚΑΛΧΓΙΟ Δ1 VV-U5G10 

(NYY) 

31321210-

7 

M 400 6,50 2.600,00 

5 10 ΚΑΛΧΓΙΟ FG16(O)R16 0,6 / 

1KV 5G2,5 

31321210-

7 

M 400 2,30 920,00 

            ΤΝΟΛΟ 5
ης

 

ΟΜΑΔΑ 17.345,00 

ΟΜΑΓΑ 6 

6 1 ΛΑΜΠΣΗΡΑ NaΤΦΗΛΗ 

ΠΙΔΗ 70 WT ΓΙΑΦΑΝΗ 

Δ27 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 180 6,20 1.116,00 

6 2 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΑΣΜΧΝ Na 

ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ  70 W 

ΓΑΛΑΚΣΟΥΡΟΤ Δ27 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 180 6,30 1.134,00 

6 3 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΑΣΜΧΝ Na 

ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 100W  

ΓΑΛΑΚΣΟΥΡΟΤ Δ40 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 130 6,50 845,00 

6 4 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΑΣΜΧΝ Na 

ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 150W Σ  

ΓΙΑΦΑΝΗ Δ40 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 150 6,40 960,00 

6 5 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΑΣΜΧΝ Na 

ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 250W  Σ 

ΓΙΑΦΑΝΗ Δ40 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 150 6,70 1.005,00 

6 6 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΑΣΜΧΝ Na 

ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 400W  Σ 

ΓΙΑΦΑΝΗ Δ40 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 80 8,00 640,00 

6 7 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΜΗ 70W T 

E27 

31514000-

2 

TEM. 100 28,00 2.800,00 

6 8 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΜΗ 70W E 

E27 

31514000-

2 

TEM. 100 28,00 2.800,00 

6 9 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΜΗ 100W E 

E27 

31514000-

2 

TEM. 100 30,00 3.000,00 
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6 10 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΜΗ ΜΔ 

ΚΔΡΑΜΙΚΟ ΚΑΤΣΗΡΑ 

150WT  ΓΙΑΦΑΝΗ G12 

31514000-

2 

TEM. 60 18,00 1.080,00 

6 11 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΜΗ 

ΠΡΟΒΟΛΔΑ 400WT 

ΓΙΑΦΑΝΗ Δ40 

31514000-

2 

ΣΔΜ. 80 28,00 2.240,00 

6 12 ΛΑΜΠΣΗΡΑ LED E27  23- 

27W 

31531000-

7 

TEM. 220 32,00 7.040,00 

            ΤΝΟΛΟ 6
ης

 

ΟΜΑΔΑ 24.660,00 

ΟΜΑΓΑ 7 

7 1 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΓΙΑ 

ΛΑΜΠΣΗΡΔ ΜΗ 250W 

31518600-

6 

TEM. 35 42,00 1.470,00 

7 2 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΓΙΑ 

ΛΑΜΠΣΗΡΔ ΜΗ 400W 

31518600-

6 

TEM. 35 45,00 1.575,00 

            ΤΝΟΛΟ 7
ης

 

ΟΜΑΔΑ 3.045,00 

ΟΜΑΓΑ 8 

8 1 ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ MINI 12V   

31524000-

5 

TEM. 50 13,00 650,00 

8 2 ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΣΗ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ MINI 12V   

31524000-

5 

ΣΔΜ 100 5,20 520,00 

            ΤΝΟΛΟ 8
ης

 

ΟΜΑΔΑ 1.170,00 

ΟΜΑΓΑ 9 

9 1 ΣΡΙΦΑΙΚΟ ΘΔΡΜΙΚΟ  9-

13Α  

31681410-

0 

TEM. 55 23,80 1.309,00 

9 2 ΣΡΙΦΑΙΚΟ ΘΔΡΜΙΚΟ 12-

18Α  

31681410-

0 

ΣΔΜ 15 26,20 393,00 

9 3 ΣΡΙΦΑΙΚΟ ΘΔΡΜΙΚΟ 16-

24Α  

31681410-

0 

ΣΔΜ 8 27,40 219,20 

9 4 ΡΔΛΔ ΙΥΤΟ 3P 40Α 

18,5KW  400V 

31221100-

2 

ΣΔΜ 78 55,50 4.329,00 

9 5 ΡΔΛΔ ΙΥΤΟ 3P 40Α 

18,5KW 230V 

31221100-

2 

ΣΔΜ 10 55,50 555,00 

9 6 ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΚΙΝΗΗ 3X16A 

31211300-

1 

ΣΔΜ 55 17,80 979,00 

9 7 ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΚΙΝΗΗ  3X25A 

31211300-

1 

ΣΔΜ 15 18,00 270,00 

9 8 ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΚΙΝΗΗ 3X32A 

31211300-

1 

ΣΔΜ 8 19,60 156,80 
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9 9 ΜΠΟΤΣΟΝ ΜΔ 

ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ Φ22 1ΝΟ 

ΠΡΑΙΝΟ 

31211300-

1 

ΣΔΜ 15 2,30 34,50 

9 10 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΤΥΝΙΑ  

LED Φ22  ΚΙΣΡΙΝΗ  

31532100-

5 

ΣΔΜ 15 4,40 66,00 

9 11 ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

450Υ300Υ250 mm 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ        

31211100-

9 

ΣΔΜ 5 42,00 210,00 

            ΤΝΟΛΟ 9
ης

 

ΟΜΑΔΑ 8.521,50 

ΟΜΑΓΑ 10 

10 1 ΛΑΜΠΣΗΡΑ LED G9   3-

5W 

31531000-

7 

ΣΔΜ 120 3,00 360,00 

10 2 ΛΑΜΠΣΗΡΑ LED GU10  

4-5W 

31531000-

7 

ΣΔΜ 280 3,00 840,00 

10 3 ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ 

GU4 20W 12V 

31514000-

2 

TEM. 80 1,00 80,00 

10 4 ΛΑΜΠΣΗΡΑ LED E27  9- 

12W 

31531000-

7 

TEM. 80 2,50 200,00 

            ΤΝΟΛΟ 

10
ης

 

ΟΜΑΔΑ 1.480,00 

ΟΜΑΓΑ 11 

11 1 ΦΙ ΣΑΔΧ ΓΙΡΛΑΝΣΑ 

LED 

39561140-

5 

TEM. 200 9,00 1.800,00 

11 2 ΔΝΓΙΑΜΔΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΦΧΣΟΧΛΗΝΑ (ΑΚΙΓΑ – 

ΑΚΙΓΑ ) 

39561140-

5 

ΣΔΜ. 1.800 0,50 900,00 

11 3 ΔΝΓΙΑΜΔΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΦΧΣΟΧΛΗΝΑ (ΚΑΡΦΙ - 

ΑΚΙΓΑ)  

39561140-

5 

ΣΔΜ. 1.000 0,50 500,00 

11 4 ΦΧΣΟΧΛΗΝΑ LED 

ΥΡΧΜΑΣΟ ΛΔΤΚΟΤ 

WARM LIGHT 

39561140-

5 

M 400 6,00 2.400,00 

11 5 ΦΧΣΟΧΛΗΝΑ LED 

ΥΡΧΜΑΣΟ ΛΔΤΚΟΤ ΣΟΤ 

ΠΑΓΟΤ 

39561140-

5 

M 400 6,00 2.400,00 

            ΤΝΟΛΟ 

11
ης

 

ΟΜΑΔΑ 8.000,00 
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ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 101660 

      Φ.Π.Α. 24 % 24398,4 

      

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 126058,4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 O                                                        O                                                     O 

        ΤΝΣΑΞΑ                               ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ            ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ∆/ΝΗ 

 
 
 
 
 
 
    ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΤΚΡΑΣΗ     ΦΤΛΛΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ       ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΑΠΑΔΤΓΔΝΙΟΤ 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α     ΙV 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο ππνγξαθφκελνο………………………………………………………………………………………….. κε 

έδξα..………………….…………………….…………………………………………………………….Γ/λζε 

………………………….……………………… Σει. …………………………,  email ……………………   αθνχ 

έιαβα πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απηήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη 

αλεπηθχιαθηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ  , 

πξνζθέξσ ηελ θάησζη ηηκή γηα ηελ εμήο νκάδα/νκάδεο: 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑ 1  

ΡΞΑΔΑ ΑΤΘΤΡ ΕΙΔΡΥ ΧΝΙΜΡΧ CPV ΞΡΟ. 

ΞΕΦΤ. 

ΣΡΥΡΦΘΦΑ ΦΙΞΘ 

ΞΡΟΑΔΑΥ 

ΞΕΤΙΜΡ 

ΥΧΟΡΝΡ 
 

1 1 ΦΧΥΙΓΓΙ ΓΧΑΝΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ 4Α 31211300-1 ΦΕΞ. 4.500      

1 2 ΦΧΥΙΓΓΙ ΓΧΑΝΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ 6Α 31211300-1 ΦΕΞ. 5.000      

1 3 ΦΧΥΙΓΓΙ ΓΧΑΝΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ 8Α 31211300-1 ΦΕΞ. 1.300      

1 4 ΦΧΥΙΓΓΙ  ΓΧΑΝΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ 10Α (5Χ20) 31211300-1 ΦΕΞ. 1.300      

1 5 ΦΧΥΙΓΓΙ   ΓΧΑΝΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ 10Α (6Χ30) 31211300-1 ΦΕΞ. 800      

1 6 ΦΧΥΙΓΓΙ ΣΡΤΥΕΝΑΟΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ  6Α 31211300-1 ΦΕΞ. 800      

1 7 ΦΧΥΙΓΓΙ ΣΡΤΥΕΝΑΟΙΟΡ ΜΧΝΙΟΔΤΙΜΡ 10Α 31211300-1 ΦΕΞ. 700      

1 8 ΑΥΦΑΝΕΙΡΘΘΜΘ  ΔΧΡ ΥΘΞΕΙΩΟ  (2 ΣΡΝΩΟ 

5Χ20) ΦΧΣΡΧ ΜΝΕΞΞΑΥ 

31211300-1 ΦΕΞ. 2.500      

1 9 ΑΥΦΑΝΕΙΡΘΘΜΘ ΦΧΣΡΧ ΦΑΞΣΑΜΕΤΑΥ ΤΑΓΑΥ 31211300-1 ΦΕΞ. 700      

1 10 
ΜΝΕΞΞΕΥ ΓΙΑ ΜΑΝΩΔΙΑ ΦΩΟ 2,5 ΞΞ

2 
(ΥΕ 

ΥΕΙΤΕΥ) 

44163241-1 ΦΕΞ. 1.300      

1 11 ΜΝΕΞΞΕΥ ΓΙΑ ΜΑΝΩΔΙΑ ΦΩΟ 4 ΞΞ2 (ΥΕ 

ΥΕΙΤΕΥ) 

44163241-1 ΦΕΞ. 100      

1 12 ΜΝΕΞΞΕΥ ΓΙΑ ΜΑΝΩΔΙΑ ΦΩΟ 10 ΞΞ2 (ΥΕ 

ΥΕΙΤΕΥ) 

44163241-1 ΦΕΞ. 800      

1 13 ΜΝΕΞΞΕΥ ΓΙΑ ΜΑΝΩΔΙΑ ΦΩΟ 16 ΞΞ2 (ΥΕ 

ΥΕΙΤΕΥ) 

44163241-1 ΦΕΞ. 500      

1 14 ΜΝΕΞΞΕΥ ΓΙΑ ΜΑΝΩΔΙΑ ΦΩΟ 25 ΞΞ2 (ΥΕ 

ΥΕΙΤΕΥ) 

44163241-1 ΦΕΞ. 350      
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1 15 ΔΕΞΑΦΙΜΑ ΞΙΜΤΑ 16 CM 31681410-0 TEM. 50.000      

1 16 ΔΕΞΑΦΙΜΑ ΞΕΥΑΙΑ 36CM 31681410-0 ΦΕΞ. 26.000      

1 17 ΔΕΞΑΦΙΜΑ ΞΕΓΑΝΑ 78CM 31681410-0 TEM. 26.000      

1 18 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ ΜΑΡΧΦΥΡΧΜ ΞΑΧΤΘ 31681410-0 ΦΕΞ. 80      

1 19 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ ΞΑΧΤΘ 31681410-0 ΦΕΞ. 1.000      

1 20 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ  ΜΑΦΕ 31681410-0 ΦΕΞ. 1.000      

1 21 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ ΜΡΜΜΙΟΘ 31681410-0 ΦΕΞ. 1.000      

1 22 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ ΞΣΝΕ 31681410-0 ΦΕΞ. 1.000      

1 23 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ ΣΤΑΥΙΟΘ 31681410-0 ΦΕΞ. 1.000      

1 24 ΞΡΟΩΦΙΜΘ ΦΑΙΟΙΑ ΝΕΧΜΘ 31681410-0 ΦΕΞ. 1.000      

1 25 ΞΑΜΑΤΡΟΙ ΘΕΤΞΡΥΧΥΦΕΝΝΡΞΕΟΡ 

ΣΝΑΥΦΙΜΡ 1,6/0,8MM  ΞΑΧΤΡ 

31681410-0 Ξ 1.800      

1 26 ΞΑΜΑΤΡΟΙ ΘΕΤΞΡΥΧΥΦΕΝΝΡΞΕΟΡ 

ΣΝΑΥΦΙΜΡ 20/10MM ΔΙΑΦΑΟΕΥ 

31681410-0 Ξ 1.300      

1 27 ΞΑΜΑΤΡΟΙ ΘΕΤΞΡΥΧΥΦΕΝΝΡΞΕΟΡ 

ΣΝΑΥΦΙΜΡ 20/10MM ΞΑΧΤΡ 

31681410-0 Ξ 1.000      

            

ΣΥΝΟΛΟ 1

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 2  

2 1 ΞΡΧΦΑ ΧΘΞΙΜΘ ΣΝΑΥΦΙΜΘ ΓΙΑ ΧΣΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΩΔΙΑ 4Χ10ΞΞ2 

31224300-5 ΦΕΞ. 100      

2 2 ΞΡΧΦΑ ΧΘΞΙΜΘ ΣΝΑΥΦΙΜΘ ΓΙΑ ΧΣΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΩΔΙΑ 4Χ16ΞΞ2 

31224300-5 ΦΕΞ. 40      

2 3 ΣΝΑΜΑ ΓΕΙΩΥΘΥ 31681410-0 ΦΕΞ. 40      

2 4 ΥΩΝΘΟΑΥ ΣΝΑΥΦΙΜΡΥ PVC Φ100 44164200-9 Ξ 800      

2 5 ΥΩΝΘΟΑΥ ΣΝΑΥΦΙΜΡΥ PVC Φ125 44164200-9 Ξ 1.000      

            

ΣΥΝΟΛΟ 2

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 3  

3 1 ΦΧΥΙΓΓΙ  DIAZED 25 A 31211300-1 TEM. 100      

3 2 ΦΧΥΙΓΓΙ  DIAZED 35Α 31211300-1 ΦΕΞ. 800      
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3 3 ΦΧΥΙΓΓΙ  DIAZED 63A 31211300-1 ΦΕΞ. 250      

3 4 ΦΧΥΙΓΓΙ  NEOZED 16Α 31211300-1 ΦΕΞ. 350      

3 5 ΦΧΥΙΓΓΙ  NEOZED 35Α 31211300-1 ΦΕΞ. 1.000      

3 6 ΦΧΥΙΓΓΙ  NEOZED 50Α 31211300-1 ΦΕΞ. 600      

3 7 ΦΧΥΙΓΓΙ  NEOZED 63Α 31211300-1 ΦΕΞ. 500      

3 8 ΦΧΥΙΓΓΙ  ΔΕΘ 25Α 31211300-1 ΦΕΞ. 500      

3 9 ΦΧΥΙΓΓΙ  ΔΕΘ 35Α 31211300-1 ΦΕΞ. 1.600      

3 10 ΦΧΥΙΓΓΙ  ΔΕΘ 50Α 31211300-1 ΦΕΞ. 180      

3 11 ΒΑΥΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ ΤΑΓΑΥ 63 Α DIAZED 

ΣΝΘΤΘΥ ΧΩΤΙΥ ΦΧΥΙΓΓΙ 

31211300-1 ΦΕΞ. 200      

3 12 ΒΑΥΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ ΤΑΓΑΥ 80Α ΟΕΡZED 

ΣΝΘΤΘΥ ΧΩΤΙΥ ΦΧΥΙΓΓΙ 

31211300-1 ΦΕΞ. 40      

3 13 ΒΑΥΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ ΤΑΓΑΥ 100Α ΟΕΡZED 

ΣΝΘΤΘΥ ΧΩΤΙΥ ΦΧΥΙΓΓΙ 

31211300-1 ΦΕΞ. 20      

3 14 ΣΩΞΑ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ 35-63 Α DIAZED 31211300-1 TEM. 600      

3 15 ΣΩΞΑ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ 35-63 Α NEOZED 31211300-1 TEM. 800      

3 16 ΣΩΞΑ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ ΔΕΘ 35Α 31211300-1 ΦΕΞ. 400      

3 17 ΔΙΑΜΡΣΦΘΥ ΤΑΓΑΥ 1Χ40 Α 31214100-0 ΦΕΞ. 80      

3 18 ΔΙΑΜΡΣΦΘΥ ΤΑΓΑΥ 2X40 A 31214100-0 ΦΕΞ. 20      

3 19 ΔΙΑΜΡΣΦΘΥ ΤΑΓΑΥ  3Χ40 Α 31214100-0 ΦΕΞ. 350      

3 20 ΔΙΑΜΡΣΦΘΥ ΤΑΓΑΥ 3Χ63 Α 31214100-0 ΦΕΞ. 150      

3 21 ΔΙΑΜΡΣΦΘΥ ΤΑΓΑΥ  3Χ125 Α 31214100-0 ΦΕΞ. 30      

            

ΣΥΝΟΛΟ 3

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 4  

4 1 ΓΜΡΦΤΕ  ΞΕΦΑΝΝΙΜΡ 31224300-5 ΦΕΞ. 50      

4 2 ΟΑΧΦΙΜΡ ΜΝΕΙΔΙ 7/16’’ 34928500-3 ΦΕΞ. 51      

            

ΣΥΝΟΛΟ 4

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 5  
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5 1 ΜΑΝΩΔΙΡ Θ07V-U 1X1,5 (NYA) 31321210-7 M 1.700      

5 2 ΜΑΝΩΔΙΡH05VV-U3G1,5 (NYM) 31321210-7 M 1.600      

5 3 ΜΑΝΩΔΙΡH05VV-U3G2,5 (NYM) 31321210-7 M 1.600      

5 4 ΜΑΝΩΔΙΡ H05VV-F3G2,5(ΟΧΝ) 31321210-7 M 700      

5 5 ΜΑΝΩΔΙΡ Ε1 VV-U3G1,5 (NYY) 31321210-7 M 2.500      

5 6 ΜΑΝΩΔΙΡ Ε1 VV-U3G2,5 (NYY) 31321210-7 M 400      

5 7 ΜΑΝΩΔΙΡ Ε1 VV-U4G6 (NYY) 31321210-7 M 2.000      

5 8 ΜΑΝΩΔΙΡ Ε1 VV-U5G6 (NYY) 31321210-7 M 400      

5 9 ΜΑΝΩΔΙΡ Ε1 VV-U5G10 (NYY) 31321210-7 M 400      

5 10 ΜΑΝΩΔΙΡ FG16(O)R16 0,6 / 1KV 5G2,5 31321210-7 M 400      

            

ΣΥΝΟΛΟ 5

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 6  

6 1 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ NaΧΨΘΝΘΥ ΣΙΕΥΘΥ 70 WT 

ΔΙΑΦΑΟΘΥ Ε27 

31514000-2 ΦΕΞ. 180      

6 2 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΑΦΞΩΟ Na ΧΨΘΝΘΥ ΣΙΕΥΘΥ  70 

W ΓΑΝΑΜΦΡΧΤΡΧΥ Ε27 

31514000-2 ΦΕΞ. 180      

6 3 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΑΦΞΩΟ Na ΧΨΘΝΘΥ ΣΙΕΥΘΥ 

100W  ΓΑΝΑΜΦΡΧΤΡΧΥ Ε40 

31514000-2 ΦΕΞ. 130      

6 4 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΑΦΞΩΟ Na ΧΨΘΝΘΥ ΣΙΕΥΘΥ 

150W Φ  ΔΙΑΦΑΟΘΥ Ε40 

31514000-2 ΦΕΞ. 150      

6 5 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΑΦΞΩΟ Na ΧΨΘΝΘΥ ΣΙΕΥΘΥ 

250W  Φ ΔΙΑΦΑΟΘΥ Ε40 

31514000-2 ΦΕΞ. 150      

6 6 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΑΦΞΩΟ Na ΧΨΘΝΘΥ ΣΙΕΥΘΥ 

400W  Φ ΔΙΑΦΑΟΘΥ Ε40 

31514000-2 ΦΕΞ. 80      

6 7 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΞΘ 70W T E27 31514000-2 TEM. 100      

6 8 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΞΘ 70W E E27 31514000-2 TEM. 100      

6 9 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΞΘ 100W E E27 31514000-2 TEM. 100      

6 10 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΞΘ ΞΕ ΜΕΤΑΞΙΜΡ ΜΑΧΥΦΘΤΑ 

150WT  ΔΙΑΦΑΟΘΥ G12 

31514000-2 TEM. 60      

6 11 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΞΘ ΣΤΡΒΡΝΕΑ 400WT 

ΔΙΑΦΑΟΘΥ Ε40 

31514000-2 ΦΕΞ. 80      

6 12 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ LED E27  23- 27W 31531000-7 TEM. 220      
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ΣΥΝΟΛΟ 6

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 7  

7 1 ΣΤΡΒΡΝΕΑΥ ΓΙΑ ΝΑΞΣΦΘΤΕΥ ΞΘ 250W 31518600-6 TEM. 35      

7 2 ΣΤΡΒΡΝΕΑΥ ΓΙΑ ΝΑΞΣΦΘΤΕΥ ΞΘ 400W 31518600-6 TEM. 35      

            

ΣΥΝΟΛΟ 7

θσ

     

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 8  

8 1 ΞΕΦΑΥΧΘΞΑΦΙΥΦΘΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΥ MINI 

12V   

31524000-5 TEM. 50      

8 2 ΞΕΦΑΥΧΘΞΑΦΙΥΦΘΥ ΞΘΧΑΟΙΜΡΥ MINI 12V   31524000-5 ΦΕΞ 100      

            

ΣΥΝΟΛΟ 8

θσ

   

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 9  

9 1 ΦΤΙΦΑΥΙΜΡ ΘΕΤΞΙΜΡ  9-13Α 31681410-0 TEM. 55      

9 2 ΦΤΙΦΑΥΙΜΡ ΘΕΤΞΙΜΡ 12-18Α 31681410-0 ΦΕΞ 15      

9 3 ΦΤΙΦΑΥΙΜΡ ΘΕΤΞΙΜΡ 16-24Α 31681410-0 ΦΕΞ 8      

9 4 ΤΕΝΕ ΙΥΧΧΡΥ 3P 40Α 18,5KW  400V 31221100-2 ΦΕΞ 78      

9 5 ΤΕΝΕ ΙΥΧΧΡΥ 3P 40Α 18,5KW 230V 31221100-2 ΦΕΞ 10      

9 6 ΑΧΦΡΞΑΦΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΜΙΟΘΥΘΥ 3X16A 31211300-1 ΦΕΞ 55      

9 7 ΑΧΦΡΞΑΦΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΜΙΟΘΥΘΥ  3X25A 31211300-1 ΦΕΞ 15      

9 8 ΑΧΦΡΞΑΦΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΜΙΟΘΥΘΥ 3X32A 31211300-1 ΦΕΞ 8      

9 9 ΞΣΡΧΦΡΟ ΞΕ ΕΣΑΟΑΦΡΤΑ Φ22 1ΟΡ 

ΣΤΑΥΙΟΡ 

31211300-1 ΦΕΞ 15      

9 10 ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΘ ΝΧΧΟΙΑ  LED Φ22  ΜΙΦΤΙΟΘ 31532100-5 ΦΕΞ 15      

9 11 ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΥ ΣΙΟΑΜΑΥ 450Χ300Χ250 mm 

ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡΧ ΦΧΣΡΧ        

31211100-9 ΦΕΞ 5      

            

ΣΥΝΟΛΟ 9

θσ

   

ΟΜΑΔΑΣ   
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ΟΜΑΔΑ 10  

10 1 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ LED G9   3-5W 31531000-7 ΦΕΞ 120      

10 2 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ LED GU10  4-5W 31531000-7 ΦΕΞ 280      

10 3 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ ΑΝΡΓΡΟΡΧ GU4 20W 12V 31514000-2 TEM. 80      

10 4 ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ LED E27  9- 12W 31531000-7 TEM. 80      

            

ΣΥΝΟΛΟ 10

θσ

   

ΟΜΑΔΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ 11  

11 1 ΦΙΥ ΦΑΥΕΩΥ ΓΙΤΝΑΟΦΑΥ LED 39561140-5 TEM. 200      

11 2 ΕΟΔΙΑΞΕΥΡΥ ΥΧΟΔΕΥΞΡΥ ΦΩΦΡΥΩΝΘΟΑ 

(ΑΜΙΔΑ – ΑΜΙΔΑ ) 

39561140-5 ΦΕΞ. 1.800      

11 3 ΕΟΔΙΑΞΕΥΡΥ ΥΧΟΔΕΥΞΡΥ ΦΩΦΡΥΩΝΘΟΑ 

(ΜΑΤΦΙ - ΑΜΙΔΑ) 

39561140-5 ΦΕΞ. 1.000      

11 4 ΦΩΦΡΥΩΝΘΟΑΥ LED ΧΤΩΞΑΦΡΥ ΝΕΧΜΡΧ 

WARM LIGHT 

39561140-5 M 400      

11 5 ΦΩΦΡΥΩΝΘΟΑΥ LED ΧΤΩΞΑΦΡΥ ΝΕΧΜΡΧ 

ΦΡΧ ΣΑΓΡΧ 

39561140-5 M 400      

            

ΣΥΝΟΛΟ 11

θσ

   

ΟΜΑΔΑΣ   

 

         

      

ΞΕΤΙΜΡ 

ΥΧΟΡΝΡ   

 

      Φ.Σ.Α. 24 %    

      

ΓΕΟΙΜΡ 

ΥΧΟΡΝΡ   
 

 
                                                                                                    
 

      Αθήνα,  …………………….2021 

 

                      Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

  _________________  

                                                                                                                                       (θπαγίδα Τπογπαθή) 
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α          V 

 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:  ....................................................................................................  

Καηάζηεκα:  .............................................................................................. 

Γηεχζπλζε (νδφο - αξηζκφο, Σ.Κ.)……………………………………………………………. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο…………………………………. 

Πξνο: ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ………………………………………………………………... 

ΔΤΡΧ………………………………………………………………………………………………………… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

…………………………………………………………. 

ππέξ ηνπ  

i. (Φπζηθφ πξφζσπν)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε………………….ή 

ii. (Ννκηθφ πξφζσπν)…………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Γ/λζε………………….ή 

iii. (Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) 

Α)    (πιήξε επσλπκία) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Γ/λζε ……………………… 

Β)     (πιήξε επσλπκία) ……………, Α.Φ.Μ. ………………., Γ/λζε ………………………… 

Γ)     (πιήξε επσλπκία …………….., Α.Φ.Μ. ………………., Γ/λζε ………………………… 

αηνκηθά θαη γηα θάζε  κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηελεξγνχκελν Γηαγσληζκφ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ «Ππομήθεια Ηλεκηπολογικού Τλικού» ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ………. 

Γηαθήξπμή ζαο, (ΑΓΑΜ:………………………..), κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 

…./…./2021. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ ε εγγχεζε, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Η παξνχζα εγγχεζή καο ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέρξη ηελ………(30+352 εκέξεο) …,
23

 ή κέρξηο φηνπ απηή 

καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο 

απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παπάγπαθο 2.3.6. 

ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε 

ηεο
24

.  

Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν 

ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

                                                                                                                  (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

                                                           
23

 Αλαγξάθεηαη ν ρξόλνο ιήμεο ηεο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη μεγαλύτερος τοσλάτιστον κατά τριάντα (30) ημέρες ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπωο 

απηόο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.3.6  ηεο δηαθήξπμεο. 

24
  Άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν. 4412/2016 
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2. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΉ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΈΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………………………………………………………  

Καηάζηεκα ………………………….………………………………………………………… 

Γ/λζε (νδφο – αξηζκφο, Σ.Κ.) ……………………………………………………………..   

Ηκεξνκελία έθδνζεο ……………………………………  

Πξνο: ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ.....................................................................  

ΔΤΡΩ ..................................................................................................................................... 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα  θαη  

αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ  δηθαηψκαηνο  ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  δηεδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ 

…………….……………………………………………………
25

 

    ππέξ ηνπ  

i. (Φπζηθφ πξφζσπν)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε………………….ή 

ii. (Ννκηθφ πξφζσπν)………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Γ/λζε………………….ή 

iii. (Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) 

Α)    (πιήξε επσλπκία) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Γ/λζε ………………………… 

Β)     (πιήξε επσλπκία) ……………, Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε ………………………… 

Γ)     (πιήξε επσλπκία …………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε ………………………… 

αηνκηθά θαη γηα θάζε  κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, γηα  ηελ  θαιή  εθηέιεζε απφ απηή  ησλ  φξσλ ηεο  

χκβαζεο, πνπ ζα ππνγξάςεη καδί ζαο γηα ηελ  « Ππομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού» ηελ ππ‟ αξηζκ……….. 

πξάμε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:………….), (ΑΓΑΜ:………………………..) θαη ηελ ππ‟ αξηζκ. ………. 

Γηαθήξπμή ζαο (ΑΓΑΜ:………………………..) 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

Η παξνχζα εγγχεζή καο ηζρχεη κέρξη θαη ηελ…………………. (εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ήηνη 270 

εκέξεο από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ),  ή κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ 

ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 

Βεβαηψλνπκε  ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζπλππνινγίδνληαο θαη ην 

πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

 

                                                                                                       (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 
                                                

                                                           
25

 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρωξίο ην Φ.Π.Α. 
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        ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  
 

 

ΔΚΓΟΤΗΣ............................................................................ 

Καηάζηεκα: ………………………………………….. 

Γηεύζπλζε (νδόο – αξηζκόο, Τ.Κ.) 

Ηκεξνκελία έθδνζεο…….................. 

Πξνο: ΤΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Εγγυητική επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ για  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, ποςοφ Ευρϊ……………..…(και 

ολογράφωσ) 1 , ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό το οποίο ορίςκθκε ςφμφωνα με τα άρκρα  4.1.2. τθν και 

το άρκρο 215 του ν. 4412/2016, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ ,ε 

περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ}: τθσ Εταιρίασ (την πλήρη επωνυμία) 

………………………………………………… με Α.Φ.Ξ. ………………………, και διεφκυνςθ οδόσ ………………. Αρικμόσ …..… ΦΜ ....................................................................... , 

{ή ςε περίπτωςη Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ}: των Εταιριών 

α)…….………………….............οδόσ...................................αριθμόσ................ΣΚ……  

β)……….……………………….οδόσ..................................αριθμόσ.................ΣΚ…… 

γ)………………………………..οδόσ..................................αριθμόσ.................ΣΚ…… 

μελών τησ Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μια από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ζνωςησ ή Κοινοπραξίασ,} 

για τθν καλι λειτουργία των ειδών που ςασ παραδόκθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του με αρ. 

………….. (ΑΔΑΞ:……..) Υυμφωνθτικοφ ν …. (αφξων αριθμόσ)  υπεγράφθ μαηί ςασ με αντικείμενο2 

…………………………, ςυμβατικισ αξίασ € ................................................................................................................................ χωρίσ ΦΣΑ 24% 

ςφμφωνα με τθν υπ’αρ………….. (ΑΔΑ:……, ΑΔΑΞ   ) Απόφαςθ Ματακφρωςθσ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου και τθν υπ’αρ.………/20…. Σρόςκλθςι ςασ με Υυςτθμικό Αρικμό ΕΥΘΔΘΥ 

………..  και  καταλθκτικι  θμερομθνία  υποβολισ  προςφοράσ  τθν  …/…/20…,  ςτο  πλαίςιο  τθσ  υπ’αρ……………… 

(ΑΔΑΞ: ........................... ) για τθ προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ  

Φο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και υποχρεοφμαςτε να ςασ το 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι και τθν
 ..................................................................................................................................................................... (ημερομη
νία λήξησιςχφοσ τησ εγγυητικήσ επιςτολήσ)3 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαηνύηαη ππεπζύλωο όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη 

ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ πνζνύ ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεωλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Τξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ  VIII  

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ  

(ΕΕΕ)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΤΟ  Ε Υ  Ω Ρ Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΗ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α  Τ Η Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω  Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ Α Ν Α Ρ Ο ΣΡ Α Σ Τ Ο  Μ Ε  Ο Σ  Τ Η Σ  

Ρ Α  Ο Υ ΣΑ Σ  Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Η Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω  Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΗ Δ Η Σ ,  ΣΕ  Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .pdf   Κ Α Ι  ΣΕ  

Μ Ο  Φ Η  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
1. Μζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 
Φο ΕΕΕΥ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  
Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
        Ενότθτα Α:  Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
        Ενότθτα Β:  Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
        Ενότθτα Γ:   Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
        Ενότθτα Δ:  Σλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. φορζασ 
Μζροσ III:  Λόγοι αποκλειςμοφ 
        Ενότθτα Α: Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  
        Ενότθτα Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
        Ενότθτα Γ: Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα  
        Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ, ςχετ. περ. ε) υποπαρ. Β.1 παρ. 
2.2.9.2) 
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
        Ενότθτα Α: Ματαλλθλότθτα.  
        Ενότθτα Β: Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  
        Ενότθτα Γ: Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
        Ενότθτα Δ:Υυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Μζροσ V:  Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται για τισ 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ θ ςυμπλιρωςθ του εν λόγω μζρουσ) 
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

2. Ρωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Ρι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΥ όπωσ αυτό ζχει 
οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Σ1/2390/13) θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  
2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΥ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν 
το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΥ 
τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Υθμειϊνεται το εξισ:  
Φο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΥ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να 
ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 
δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι 
διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
2.2 Υε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΥ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα 
δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο 
ςχετικό διαγωνιςμό.  
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2.3 Ρ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα ΕΕΕΥ.   
2.4 Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΥ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
2.5 Χωριςτό ΕΕΕΥ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τρίτουσ φορείσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 
Ρι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΥ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Υτο Ξζροσ ΙΙ «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Υτο Ξζροσ ΙΙΙ «Νόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ  
Γ. Υτο Ξζροσ ΙV «Μριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροφορίεσ των κριτθρίων (των παραγράφων 
2.2.5 – 2.2.7  τθσ παροφςασ), ςτο οποίο ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ.  
Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ ολοκλθρϊνεται με το Ξζροσ VΙ «Φελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 
ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω Ξζροσ.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων ςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ/Φεχνικι Σροςφορά». 
2.6 Χωριςτό ΕΕΕΥ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τρίτουσ φορείσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ. 
Ρ υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΥ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Υτο Ξζροσ ΙΙ «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Υτο Ξζροσ ΙΙΙ «Νόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ςυνυποβάλλεται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ/Φεχνικι Σροςφορά». 

3. Υπογραφι Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Φο Ε.Ε.Ε.Υ. υπογράφεται θλεκτρονικά από τον φορζα που το εκδίδει, και μπορεί να φζρει θμερομθνία ζωσ δζκα (10) 
θμζρεσ προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ. 
Β. Υε 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, 
απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΥ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Χποβάλλεται ζνα ΕΕΕΥ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν θλεκτρονικι υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.

26
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να 

υπογράφεται το ΕΕΕΥ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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