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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΧ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,

Κωδικός CΡV : 31600000-2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του  Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος  Α':  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2. Του Αστικού Κώδικα
3. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α)  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει, άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄. 
4. Του  N.3852/2010  (ΦΕΚ  87Α) «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
5. Του  Ν.4270/2014  (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 21
και 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄).

6. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Των Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) και  Ν. 4038/2012,  άρθρο 10 (ΦΕΚ Α/14/2.2.2012), την
ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β/3400/2012), το έγγραφο του Γ.Γ. Εμπορίου Π1/89/11.1.2013 (ΑΔΑ:
ΒΕΦΝΦ-ΔΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Στοιχείων  Έργων,  Υπηρεσιών  και  Προμηθειών,  την  υπ’  αριθ.  Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013
εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων
σχετικά  με  τη  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών,  Μεταφορών και  Δικτύων και  την  υπ’  αριθ.  Π1/678/26.03.2013 Εγκύκλιο  1  της  Γενικής
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Γραμματείας  Εμπορίου  με  θέμα:  «Λειτουργία  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»,

8. Του  Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ  Α’  107/09.05.2013)  –  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ζ’  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει, 

9. Του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/26-03-2014,  τ.  Α΄)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και της υπ’ αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014
εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα:
«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

10. Του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45/99  τεύχος  Α'): Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις 

11. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  και της υπ’αρ. 30/20-4-
2011 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. Διακ. και του Υπ. Οικ. περί εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ
113/2010 στους Δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.

καθώς και
12. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  έτους  2018,   Κ.Α.  30.6661.44008  ,  «προμήθεια  ηλεκτρολογικών

υλικών για  συντηρήσεις  κτιρίων Δημοτικής  Ενότητας  Κοιλάδας» στον  οποίο προβλέπεται  πίστωση
14.400,00€    ,Κ.Α  30.6662.44016  «προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών  για  συντηρήσεις  Κ/Χ  και
Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας»  στον οποίο προβλέπεται πίστωση 60.000,00€ ,
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ψηφισθεί και εγκριθεί.

13.  Τις  σχετικές  τεχνικές  προδιαγραφές  και  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  του Τμήματος  Η-Μ  έργων  και
συντήρησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

20.Τις  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  και  λοιπές  διατάξεις
που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και  γενικότερα
κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Διατάγματα,  Αποφάσεις,  σχετικές  Εγκύκλιοι  κ.λ.π.)  που  διέπουν  την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 
“ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΧ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ” για τις ανάγκες του τμήματος Η-Μ
έργων και συντήρησης, της Δ/νσης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δημοτικής Ενότητας
Κοιλάδας  , 
Η ζητούμενη προμήθεια περιγράφεται  αναλυτικά στο παράρτημα Α΄ της παρούσης:  

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  07-03-2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  10 π.μ. ενώπιον του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα που
εδρεύει η Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων, επί της οδού Ι.Δραγούμη 1 στον 4ο όροφο γρ. 15.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά
για το σύνολο μόνο των ζητούμενων υλικών.

Οι προσφορές υποβάλλονται  επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή – συστημένο - ή μέσω
Courier) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων (Ι.Δραγούμη 1, Λάρισα, 4ος όροφος, γρ.
15) ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων (Ι.Δραγούμη 1, Λάρισα, 1ος όροφος). Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν. 
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Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16)    

Οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων
υπηρεσιών  αναφέρονται  στην  παρούσα  προκήρυξη,  η  οποία  θα  αναρτηθεί  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (http://www.larissa-dimos.gr// του Δήμου Λαρισαίων και θα δημοσιευθεί σε α) 1
ημερήσια τοπική εφημερίδα ..

Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  προσφορών  ανέρχεται  σε  δώδεκα  (12)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 121, παρ.1, εδ.γ΄).

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € (εβδομήντα τριών χιλιάδων 
τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  ευρώ) συμ. ΦΠΑ 24
σε βάρος των , 
Κ.Α. 30.6661.44008 14.400,00 ευρω προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών  για  συντηρήσεις  κτιρίων

Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας
Κ.Α. 30.6662.44016 60.000,00 ευρω προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών  για  συντηρήσεις  Κ/Χ και

Δημοτικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας
πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. του Δήμου Λαρισαίων.  

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Τα παραρτήματα της προκήρυξης τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής και θα αποτελούν και 
συμβατικά στοιχεία είναι τα:

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  - Οι τεχνικές προδιαγραφές.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ -  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  - Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ -  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(άρθρο 25 του Ν.4412/16)
Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16),
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω στα άρθρα 6 και 9 της παρούσας. 
Α.1  Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της
ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16)
Α.2 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)
Α.3 Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.
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Α.4 Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα
επιχείρηση  που  υπεισέρχεται  στα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  της  προηγούμενης,  υποχρεούται  να
γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  την  επελθούσα  μεταβολή  και  να  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 6
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

(Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016) 
6.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:

1.Αποκλείεται  κάθε  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  όταν
αποδειχθεί, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία, 

γ) απάτη, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

στ) παιδική εργασία, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν
η αναθέτουσα αρχή:

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.

3.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:

α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση,
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος
ή/και

β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
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ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

4.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποκλείει από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

β)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο
οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι  σε θέση να προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής,  να αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση, 

θ)  Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει,  με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

5.Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της
παρ. 4.

6.Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά τη διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης σύμβασης,  οι  αναθέτουσες
αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.

7.Οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από τη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
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έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί,  με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.

8.Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται  σύμφωνα με τις  παρ.  8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.

9. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που
συμμετέχει αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή Συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία προσφορές.

6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ:
Αν στο πλαίσιο διαδικασίας  σύναψης της παρούσας δημόσιας  σύμβασης διαπιστωθεί  ότι  συντρέχει  στο
πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει
μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 6.1 της παρούσης,
μπορεί  να  επιβληθεί  εις  βάρος  του  αποκλεισμός  από  την  συμμετοχή  σε  εν  εξελίξει  και  μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ.2 – 6 του άρθρου 74
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

α) «Εγγύηση συμμετοχής»:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποχρεούνται να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου με το 2% της καθαρής  προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης. 

Στην  περίπτωση ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:
- ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες,
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί  ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ)  την  άπρακτη  πάροδο της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων ή  την  έκδοση απόφασης  επ’
αυτών. 
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης»:

Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια)  στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  και  προκαταβολής,  τον αριθμό και  τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα υπό προμήθεια υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται,
σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό
που αναλογεί  στην αξία του μέρους του τμήματος της προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά.  Για την
σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση,  η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(άρθρο 92 του Ν.4412/16)
8.1 Περιεχόμενο προσφορών 
Οι προσφορές , επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 

ο οποίος θα περιλαμβάνει:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  ο οποίος  πρέπει,  επί
ποινή αποκλεισμού, να   περιέχει τα   αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης έγγραφα. 
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β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού,
θα πρέπει  να περιγράφει  και  να αναφέρεται  σε όλα τα απαιτούμενα από τις  τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης στοιχεία. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι  δυνατόν,  λόγω μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, 

και
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος  πρέπει,  επί ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς  όπως αυτά αναλύονται στη παράγραφο
8.2.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1
(άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16). 

8.2 Οικονομικές προσφορές
Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει την κυρίως προσφορά (οικονομική) αποτελούμενη
από το  συμπληρωμένο έντυπο προσφοράς (Παράρτημα Γ΄ της  παρούσης)  το οποίο θα δίνεται  από την
αρμόδια υπηρεσία.  
8.2.1 Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 
8.2.2   Στην  οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνεται  η  τιμή  εκτέλεσης  των  ζητούμενων  υλικών  η  οποία
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
8.2.3   Το  έντυπο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  υπογράφεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  το  φυσικό
πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 
8.2.4  Δεν πρέπει να υπάρχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.
8.2.5 Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  οικονομικό  φορέα  ή,  σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (άρθρο 96 παρ.6 Ν.4412/16)

8.3 Χρόνος/Παράταση ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενοι από την 
επομένη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16)

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών. Η παράταση της ισχύος της
προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενο
αρχική  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί  οικονομικοί  φορείς.  (άρθρο 97 παρ.4
Ν.4412/16) 

Σε  περίπτωση  αιτήματος  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. (άρθρο 97 παρ.2 Ν.4412/16)

8.4 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

8.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. (άρθρο 57 του Ν.4412/16)

8.6 Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται  επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή – συστημένο - ή μέσω
Courier) στη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Ι.Δραγούμη  1,  4ος  όροφος)  ή  στο
Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Ι.Δραγούμη  1,  1ος  όροφος)  .  Στην  περίπτωση  της  ταχυδρομικής
αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. (άρθρο 96 παρ.3 Ν.4412/16)

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται  κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. (άρθρο 96 παρ.4 Ν.4412/16)

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 Ν.4412/16)

8.7 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής  του (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής αμοιβής  μεταξύ τους)  κάθε μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (άρθρο 96 παρ.7 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

(άρθρο 93 β) του Ν.4412/2016)
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει: 

1) Υπεύθυνη  δήλωση του  ν.1599/1986  (Α'75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα
άρθρα  73  και  74  του  Ν.4412/2016),  για  τις  οποίες  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή  μπορούν  να
αποκλεισθούν, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ της παρούσης.
2) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,  σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης, ποσού ίσου με το 2% της
καθαρής  προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.),  ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ  #1.200,00 €#,
ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Στην  περίπτωση ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. (άρθρο 72
παρ.1α του Ν.4412/16)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους,  τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και  της εγγύησης συμμετοχής.  (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/16)
3) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου από τα
οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι
νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
  Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των νομιμοποιητικών
εγγράφων στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης.
4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση.  (άρθρο  93  του
Ν.4412/16)
5) Βεβαίωσης συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ και του
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αποδεικτικού καταχώρησης στο μητρώο παραγωγής ΑΜΠ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Όλες  οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  υπογράφονται,  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  από  τον  ίδιο,  επί  εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει
την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
από τον  νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση.

Όλες οι αναφερόμενες Εγγυητικές Επιστολές και όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπο.

ΓΛΩΣΣΑ:
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188).  Τα  ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -  εταιρικά  ή  μη  -  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν  να υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από μετάφραση στην
ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

(άρθρο 90 του Ν.4412/2016)
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμοδίου  γνωμοδοτικού  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(άρθρο 100 του Ν.4412/16)
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Προσκόμιση δείγματος

1. Η προσκόμιση δείγματος είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού όπου και εφόσον ζητηθεί από την 
επιτροπή αξιολόγησης για τη:

α.  Διαπίστωση  της  ανταπόκρισης  των  προσφερόμενων  υλικών  προς  την  τεχνική  προσφορά  κάθε
διαγωνιζόμενου.
β. Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών.
2.  Για  τον  λόγο  αυτό  η  επιτροπή  αξιολόγησης  εφόσον  θεωρηθούν  απαραίτητα  κατά  την  διάρκεια  της
αξιολόγησης θα ζητήσει  δείγματα σε  τόπο και  χρόνο που θα καθοριστεί  από αυτήν μετά από έγγραφη
ειδοποίησή της και σε εύλογο χρόνο.

Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως
εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 “Εχεμύθεια” του
Ν.4412/2016 και τα επιμέρους στάδια αποσφράγισης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
100, παρ.2-6, του Ν. 4412/2016. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο
φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε και  σφραγίζονται  από το  αρμόδιο  όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι
των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή απόρριψη των τεχνικών
προσφορών.
γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β'  οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσης. 

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και  των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
(άρθρο 117 παρ.4 ν.4412/2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(άρθρο 102 του Ν.4412/16)
1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από
την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή
συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση κλπ. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016. 

3.Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων  ή να έχει  ως  συνέπεια ευνοϊκή  μεταχείριση συγκεκριμένου  οικονομικού  φορέα  στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
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5.Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(άρθρο 103 του Ν.4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της  σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  Ε΄  της  παρούσης.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις  σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του  άρθρου 11,
καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του,  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  η  διαδικασία
ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του  άρθρου 11, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  επιλογής η
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για  τη λήψη απόφασης είτε  για  την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε  για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσης. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του παρόντος.  
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ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται  από την  παρούσα  προκήρυξη  και  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  από τις
Υπηρεσίες και τους Φορείς (της περίπτωσης α, παράγ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ήτοι το Δημόσιο, οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Δικαστήρια όλων
των βαθμών, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  από  κρατικούς  πόρους  κατά  50%  τουλάχιστον  του  ετήσιου
προϋπολογισμού τους, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) υποβάλλονται
είτε σε πρωτότυπο είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων
τους (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Ειδικά, τα ιδιωτικά έγγραφα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα, όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν  θεώρηση από υπηρεσίες και  φορείς  της περίπτωσης α,  παρ.  2  του άρθρου 1.  του Ν.
4250/2014 (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Επίσης, έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο (κατ' επιλογή του διαγωνιζόμενου).

Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Δικηγόρων,
πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικά, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των Ελληνικών Αρχών υποβάλλεται  σε πρωτότυπο ή σε
ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του taxisnet.

Τα αντίγραφα των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή απλών,  ευανάγνωστων  φωτοαντιγράφων,  στο  πλαίσιο  μιας  διοικητικής  ή
άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και
εγκυρότητας  των  υποβαλλόμενων  φωτοαντιγράφων,  εξισώνεται  δηλαδή  ουσιαστικά  με  την  υπεύθυνη
δήλωση  του  ν.1599/1986.  Ως  εκ  τούτου,  στις  περιπτώσεις  προσκόμισης  παραποιημένων  ή  πλαστών
φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά
ανακαλείται  αμέσως και  η διοικητική ή άλλη πράξη,  για  την έκδοση της  οποίας  χρησιμοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης.
Όπως επίσης  την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή
για  μεγαλύτερη  ποσότητα  κατά  30%  που  προσφέρει  ο  διαγωνιζόμενος  και  μέχρι  το  ποσό  του
προϋπολογισμού. όπως επίσης λόγω μεγάλης πολυπλοκότητας και διαφορετικότητας των ειδών είναι αρκετά
δύσκολο να προβλεφθούν όλα τα πιθανά  είδη  στην μελέτη θα ισχύει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης  στα είδη
που  δεν  περιλαμβάνονται  στην  μελέτη  επί  του  τιμοκαταλόγου  του.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια υλικών κατά 50%, χωρίς
να υπερβεί την συνολική Δαπάνη της σύμβασης με βάση τη συμβατική τιμή 

2.  Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
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4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και
μέσων σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσης, και
β)  κοινοποίησή  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

5.  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

6. Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

7. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον
Ανάδοχο και  καταβάλλονται  από αυτόν  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή της  Σύμβασης,  προσκομίζοντας  το
σχετικό αποδεικτικό πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(άρθρο 106 του Ν.4412/2016)

1.  Η αναθέτουσα αρχή με εδικά  αιτιολογημένη απόφασή της,  μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών  ή αποκλεισμού  όλων των  προσφερόντων  ή συμμετεχόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσης διακήρυξης, ή
β) στην περίπτωση της παρ.6 του άρθρου 15 της παρούσης.
2.  Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε)  στην  περίπτωση  λήξης  και  του  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  των  προσφορών  και  μη
αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί συνέχισης της διαδικασίας λόγω εξυπηρέτησης του
δημόσιου συμφέροντος (παρ.4 άρθρ. 97 του Ν.4412/2016). 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος. 

3.  Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4.  Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου  οργάνου,  να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης
της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.
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 ΑΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΟΡΟΙ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρόνος έναρξης ισχύος  εκτέλεσης της σύμβασης  ορίζεται η ημερομηνία    ανάρτησης της υπογεγραμμένης
από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Παράταση διάρκειας:
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης µπορεί  να παρατείνεται  μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από
σχετικό  αίτημα του  αναδόχου  που υποβάλλεται  πριν  από τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217, παρ.2 του Ν.4412/16)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α.  Τα  προς  προμήθεια  υλικά  παρασχέθηκαν  στο  σύνολο  τους  ή  σε  περίπτωση  διαιρετής  προμήθειας,  το
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει
τεθεί στην διακήρυξη.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα προς προμήθεια υλικά που παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις

και
δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και

αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα  προβλεπόμενα  από  τη  σύμβαση.  (άρθρο  202  του
Ν.4412/2016)

 ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 133 του Ν.4412/16)
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  6.1  του  άρθρου  6  της  παρούσης  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(άρθρο 216 του Ν.4412/2016)
Ι. Αρμόδια υπηρεσία
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’
ύλην  αρμόδια  υπηρεσία  (Τμήμα  Ηλεκτρομηχανολογικών  και  Συντήρησης  ,  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών. 
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ΙΙ. Αρμοδιότητες υπηρεσίας
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν:
-   στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου,
-   στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(άρθρα 219 & 220 του Ν.4412/2016)
Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδώσει  τα  υλικά   άμεσα  ή  μέσα  σε  ένα  24ώρο  από  την
παραγγελία. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεωμένος να καλύπτει τη
διαφορά  των  διαφόρων  προμηθειών  μέχρι  λήξεως  της  σύμβασης.  Η  παραλαβή  των  υλικών  θα  γίνεται
τμηματικά  και  σύμφωνα  με  τις  παραγγελίες  των  Υπηρεσιών  και  κατόπιν  ειδικού  σημειώματος  του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που αφορά την Προμήθεια.
Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί  με την παραγγελία θα επιστρέφεται  στον προμηθευτή ο
οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως
I. Αρμόδιο όργανο - Επιτροπή παραλαβής υλικών
Η παραλαβή του  αντικειμένου  της  παρούσας  θα  πραγματοποιείται  από  την  αρμόδια  τριμελή  Επιτροπή
παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου.
II. Πρόσκληση αναδόχου 
Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος  δύναται  δε,  να παραστεί  και  ο
ανάδοχος. 
III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  219  του
Ν.4412/2016.  
IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο µε απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και  στον ανάδοχο. Αν παρέλθει  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των  30
ημερών από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
V. Έλεγχοι σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής  που  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από
την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

VI. Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί  της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από
γνωμοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται
σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  218,  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  (άρθρο  220  παρ.1
Ν.4412/16)
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Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκειας,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 παρ.2 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Το συνολικό ποσό της ανάθεσης θα αντιστοιχεί σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
I. Τρόπος πληρωμής
Η  καταβολή  στον  Ανάδοχο  του  τιμήματος  ης  προμήθειας  θα  γίνει  µετά  την  οριστική  παραλαβή της
υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την αρμόδια Υπηρεσία και την έκδοση του σχετικού
εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. 
II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις προμηθειών - υπηρεσιών
Για την πληρωµή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τέρατος που αφορά η πληρωµή,
β) Τιµολόγιο του αναδόχου,
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16)
III. Εξόφληση τιμήματος
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση
του  τιμολογίου  και  εφόσον  ο  τελευταίος  προσκομίσει  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά.  Σε  περίπτωση  που  η
πληρωμή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία
παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς
να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

(άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α)  Εάν  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα στην  προθεσμία  που ορίζεται  στην  ειδική
πρόκληση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης. 
β)  αν δεν εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή δεν συμμορφωθεί  με τις  γραπτές εντολές  της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ)  αν  υπερέβη  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων. (άρθρο 203 παρ.1 Ν.4412/16)

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την
περίπτωση γ'  της  παραγράφου 1,  η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  στον ανάδοχο ειδική όχληση,  η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε
(15)  ημερών.  Αν  η  προθεσμία,  που  τέθηκε  με  την  ειδική  όχληση,  παρήλθε  χωρίς  ο  ανάδοχος  να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι
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της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους
λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. (άρθρο 203 παρ.2 Ν.4412/16)

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 Ν.4412/16)

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά,  οι  παρακάτω
κυρώσεις:
α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά  περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από δικαιοπραξία,  από την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον  μπορεί  να επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός του αναδόχου από το  σύνολο  των  συμβάσεων
προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Ν.4412/16  κατά  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. (άρθρο 203 παρ.4 Ν.4412/16) 
    
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,  να αναφέρει  εγγράφως αυτά και  να προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 Ν.4412/16)
     

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

(Άρθρο 127 του Ν.4412/16)
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  μετά  από  σχετική
γνωμοδότηση της  επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221,  παρ.11α του Ν.4412/2016,  εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις  εκατό  (1%) επί  της  εκτιμώμενης αξίας  της
σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 24 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
(άρθρο 218 του Ν.4412/16)

 Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  πλήρη,  πιστή  και  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας
διακήρυξης. Ειδικότερα ευθύνεται για την έγκαιρη και με την δέουσα επιμέλεια παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών. 
 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
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προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για  υπέρβαση της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης και  δύνανται  να ανακαλούνται  με αιτιολογημένη
απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω  τμηματικές  προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
(άρθρο 205 Ν.4412/16)

Σε περίπτωση διαφορών,  που ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά με  την ερμηνεία ή  την εκτέλεση  ή την
εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ  αφορμής  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε
προσπάθεια  για  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών
συναλλακτικών ηθών.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 20 “VI. Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση”, 22 “Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου” και
24 “Ποινικές ρήτρες” της παρούσης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική  προσφυγή.  

Κατά τα λοιπά, οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.
3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος  βαρύνεται  με κράτηση  0,06% υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ επί  συμβατικού  ποσού (άνευ ΦΠΑ),  τέλη
χαρτοσήμου 3% επί ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,  υπέρ ΟΓΑ 20% επί τελών χαρτοσήμου, κράτηση φόρου 3%
και έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Πληροφορίες,  έντυπα,  καθώς  και  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  προκήρυξης,  μπορούν  να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Η-Μ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων,
Ι.Δραγούμη 1, 4ος όροφος, κ. Πνευματικός Ηλίας , Τηλ:213-500277, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2. Πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προκήρυξης,  μπορούν  να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Η-Μ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαρισαίων,
Ι.Δραγούμη 1, 4ος όροφος, κ. Πνευματικός Ηλίας , Τηλ:213-500277, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια από τη λίστα της με αρ.196/03.08.2017
(ΦΕΚ  2824/11.08.2017  τεύχος  Β’) απόφασης  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός  ημερήσιων  και
εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρισης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την υπ’αρ.
13922/20.08.2015 (ΦΕΚ 1806/20.08.2015 τεύχος Β’) απόφαση Υπουργού Επικρατείας, στο ΦΕΚ καθώς
και  στο  portal  του  Δήμου  Λαρισαίων,  δώδεκα (12)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από τη  διενέργεια  του
διαγωνισμού.
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Τα τεύχη  της  προκήρυξης  θα είναι  διαθέσιμα στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  και  στον  ιστότοπο του Δήμου

Λαρισαίων   http://     www  .     larissa-dimos.gr   

Το εντυπο της οικονομικής προσφοράς θα δίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία  μετα από αιτηση 
του ενδιαφερομένου

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ                                                        Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                                      Γεώργιος ΣΠΟΥΛΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών

Τα  προς  προμήθεια  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια  και  αμεταχείριστα,  να  προέρχονται  από
αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και
τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI Βασικά πρότυπα:ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 55015, ΕΝ
61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 CE, RoHS , ENEC  κλπ.) κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα
προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που
εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ και του 
αποδεικτικού καταχώρησης στο μητρώο παραγωγής ΑΜΠ
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την
τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από
εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω
Τα  όμοια  υλικά  θα  προέρχονται  από  τον  ίδιο  παραγωγό  και  προμηθευτή  χάριν  της  ομοιομορφίας  και
ομοιογένειας  της  κατασκευής.  Όλα  τα  προσκομιζόμενα  υλικά  θα  είναι  κατάλληλα  συσκευασμένα  και
σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος
παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα,
σύγχρονα,  καινούργια,  άριστης  ποιότητας  και  θα  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές  αυτές,  στα
εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα
εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.
Τα ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε
περιπτώσεις  που  αυτά  παρουσιάζουν  ελαττώματα  τραυματισμού  ή  αποκλίσεις  από  τις  τυποποιημένες
διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία της εγκατάστασης
Τυχόν  απόκλιση  κάποιου  προσφερόμενου  προϊόντος  από  τις  προδιαγραφές,  συνεπάγεται  απόρριψη  της
προμήθειας,  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  οποίας  παρουσιάζονται  αναλυτικότερα  στον  πίνακα  που
ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

    1. Αγωγοί-καλώδια.
Καλώδιο χαμηλής τάσης, HO7V-U (παλαιού τύπου ΝΥΑ)
Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Εφόσον η διατοµή του είναι µέχρι 4mm2 ο αγωγός θα είναι µονόκλωνος
αλλιώς  θα  είναι  πολύκλωνος  από  συρµατίδια  ανοπτηµένου  χαλκού.  Η  µόνωση  του  θα  είναι  από
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θερµοπλαστική ύλη  PVC.  Η ικανότητα  φόρτισης  του αγωγού για  µιά συγκεκριμένη διατοµή,  θα είναι
τουλάχιστον ίση µε αυτή που δίνουν οι κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (άρθρο.126
πίνακας Ι). Γενικά, ο αγωγός θα είναι σύµφωνος µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE-0250.
Αγωγοί  µονοπολικοί  κατα  VDE-0250/3.69  τάσης  1000V,  µονόκλωνοι,  ή  πολύκλωνοι  σε  µεγαλύτερες
διατοµές, σύμφωνοι µε τον Πίν.ΙΙΙ του άρθρ.135 των κανονισµών, µε θερµοπλαστική µόνωση, διαφόρων
χρωµάτων ανάλογα µε τη χρήση τους στο κύκλωµα σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE, τύπου ΝΥΑ, ή
NYAF λεπτοπολύκλωνοι, ελάχιστης διατοµής χαλκού 1,5mm.
Καλώδιο χαμηλής τάσης, ΑΟ5VV-U (παλαιού τύπου ΝΥΜ).
Θα είναι ονοµαστικής τάσης 500V. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι µονόκλωνοι, ανάλογα
µε την διατοµή τους. Το καλώδιο θα αποτελείται από 3, 4 ή 5-αγωγούς µε θερµοπλαστική µόνωση. Το
καλώδιο θα έχει εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC.
Η επιτρεπόµενη φόρτιση του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε αυτή του ΚΕΗΕ (άρθρο.126,
πίνακας Ι, οµάδα-2). Το καλώδιο θα είναι σύµφωνο µε το VDE-0250.
Καλώδια  πολυπολικά  τάσης  500V  κατά  VDE-0250/3.69  σύµφωνα  µε  τον  πίν.ΙΙΙ  του  άρθρ.135  των
κανονισµών µε θερµοπλαστική µόνωση και θερµοπλαστικό εξωτερικό
µανδύα  µε  αγωγούς  χαλκού  µονόκλωνους,  ή  πολύκλωνους  για  µεγαλύτερες διατοµές, κατά DIN-
47705 τύπου ΝΥΜ ή εύκαµπτα µε αγωγούς λεπτοπολύκλωνους από λεπτά συρµατίδια χαλκού κατά DIN-
47718 τύπου ΝΥΜΗΥ, ελάχιστης διατοµής χαλκού 1,5mm².
Καλώδιο J1VV-U(R )(παλαιού τύπου Ν.Υ.Υ.
Θα είναι ονοµαστικής τάσης 1KV και κατασκευασµένα κατά VDE-0271/3,69. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι
µονόκλωνοι ή πολύκλωνοι  ανάλογα µε την διατοµή τους µε µόνωση από θερµοπλαστική ύλη PVC. Η
εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από
PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το VDE-0271.
Καλώδια  µονοπολικά  ή  πολυπολικά  κατά  VDE-0271  τάσης  0,6/1KV  µονόκλωνα  ή  πολύκλωνα,   µε
θερµοπλαστική  µόνωση  (PVC),  µε  εσωτερική  επένδυση  από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατοµής
ή από ελικοειδή µονωτική θερµοπλαστική ταινία για αγωγούς διατοµής κυκλικού τοµέα και  εξωτερική
επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, ελάχιστης διατοµής χαλκού 1,5mm για κυκλώµατα
φωτισµού ή κινήσης 2,5mm για κυκλώµατα ρευµατοδοτών και 4mm για τροφοδότηση πινάκων.
    2. Χαρακτηρισµός καλωδίων και αγωγών.
Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το µήκος τους τους χαρακτηριστικούς χρωµατισµούς των φάσεων, ουδετέρου
και γείωσης. 
    3. Κουτιά διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ.
Τα  κουτιά  διακλάδωσης  των  ορατών  καλωδίων  ΝΥΜ  ή  ΝΥΥ  θα  είναι  τύπου ανθυγρού   από   ειδικό
πλαστικό  (duroplastic)   εσωτερικής  διαµέτρου   Φ-70 -100 mm προστασίας ΙΡ-44-65 τουλάχιστον, έστω
και αν ο χώρος όπου βρίσκονται είναι ξηρός,το πολύ µέχρι (4) εισόδων-εξόδων.
Οι  είσοδοι-έξοδοι  θα είναι  ελικοτοµητεµένες  µε σπείρωµα Pg16 για  την κοχλίωση στυπιοθλιπτών από
ειδικό πλαστικό µε ελαστικά παρεµβύσµατα για καλώδια διαµέτρου 9-15mm. Για καλώδια µε µεγαλύτερη
διάµετρο από Φ-15mm ή σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες είσοδοι-έξοδοι από (4) ανά σηµείο
διακλάδωσης  θα χρησιµοποιηθούν τετράγωνα κουτιά  100x100x45mm ή ορθογώνια 100x125x50mm µε
ελικοτόµηση. Οι χρησιµοποιηούµενοι στυπιοθλίπτες θα  είναι  κατάλληλοι  για  κοχλίωση στις αντίστοιχες
εισόδους και κατάλληλοι για καλώδια 9-15mm, 11-19mm .
     4. Ακροδέκτες πρέσσας («κως,παπουτσάκι»)
Ακροδέκτες βαρέως τύπου σωληνωτού, Νο35 οπής Φ06- Φ50.
     5. Ασφάλειας πώμα
Κοχλιωτό πώμα ασφάλειας από πορσελάνη, κατάλληλο για μεγέθη ασφαλειών ενδ.τύπου Diazed:
16Α, 25Α 63Α, 100Α.
     6. Ασφάλειας πώμα
Κοχλιωτό πώμα ασφάλειας από πορσελάνη, κατάλληλο για μεγέθη ασφαλειών ενδ.τύπου Neozed: 16-35A,
50-63 Α, 80-100 Α.
     7. Ασφάλειας βάση
Βάση  για  ασφάλεια  ενδ.τύπου  NEOZED,  κατάλληλη  για  μεγέθη  ασφαλειών:  16Α,  63Α,  100Α.  14,15.
Ασφάλειας βάση μαχαιρωτής
Βάση μονή, για ασφάλεια μαχαιρωτή τύπου NH, κατάλληλη για μεγέθη ασφαλειών: Νο00, Νο01. 16-    
   8. Ασφάλειας φυσίγγιο
Ασφάλεια τήξης ενδ.τύπου Neozed (DIN 57636 / VDE0636), τάσης 220V, ονομαστικής έντασης:
6Α, 25Α, 35Α, 50A, 80Α.

22



    9. Ασφάλειας φυσίγγιο
Ασφάλεια τήξης ενδ.τύπου Diazed (DIN 57636 / VDE0636), τάσης 220V, ονομαστικής έντασης:
35A, 80Α, 100Α.
         10. Μικροαυτόµατοι προστασίας γραµµών 
Θα  είναι  κατά  VDE-0641/3.64  από  ισχυρό  ειδικό  πλαστικό  κατάλληλοι  για  απευθείας  ενσφήνωση
(κούµπωµα, snap-on) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DIN-46277/3 εντάσεως βραχυκυκλώσεως
τουλάχιστον 1,5ΚΑ σε 380Vac ικανότητας χειρισµών (ηλεκτρικών και µηχανικών) τουλάχιστον-20.000.Θα
µπορούν επίσης να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή.
Οι µικροαυτόµατοι  θα φέρουν µηχανισµό για την αυτόµατη απόζευξη σε περίπτωση υπερεντάσεως και
υπερφορτίσεως (διµεταλλικό ρελαί) χαρακτηριστικών αναλόγως µε τον προορισµόν της.
    11. Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10, 16, 20, 25Α
Μικροαυτόματοι ράγας μονοπολικοί και ονομαστικής τάσεως UN=220/230V, ενδεικτικού τύπου SH200L-
B ΑΒΒ. Θα στηρίζονται κουμπωτά σε ράγα σιδηροδρόμου των πινάκων φωτισμού, θα έχουν προστασία
έναντι βραχυκυκλωμάτων 4,5ΚΑ και το περίβλημα τους θα είναι από ενισχυμένο μονωτικό πλαστικό.
Η καμπύλη εντάσεως - χρόνου θα είναι τύπου Β.
Το  υλικό  θα  διαθέτει  σήμα  ποιότητας  CE.  Θα  αναφέρεται  το  εργοστάσιο  κατασκευής  και  οι
χαρακτηριστικές καμπύλες εντάσεως χρόνου του μικροαυτομάτου.
     12. Αυτόµατος  προστατευτικός διακόπτης διαρροής  (διακόπτης διαφυγής έντασης).
Ο αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης έναντι σφάλµατος διαρροής πρέπει να είναι υψηλής ευαισθησίας
και να διακόπτει ακαριαία και σε χρόνο το πολύ 30msec επικίνδυνες τάσεις που µπορούν να εµφανισθούν
λόγω κατεστραµµένης µόνωσης ή λόγω επαφής µε ηλεκτροφόρα µέρη.  Επίσης θα πρέπει  να διακόπτει
οπωσδήποτε  το  ρεύµα  µέσα  σε  30msec  όταν  η  διαρροή  προς  τη  γή  φθάσει  τα  30mA.  Ο  αυτόµατος
περιλαµβάνει µετασχηµατιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος του κυκλώµατος
που προστατεύει.
Σε περίπτωση επικίνδυνης διαρροής η τάση που δηµιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωµα του
µετασχηµατιστή επενεργεί ως πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται ακαριαία διακοπή του κυκλώµατος.
Επίσης, θα φέρει κοµβίο για τον έλεγχο της ετοιµότητάς του.
Ο αυτόµατος θα είναι διπολικός ή τετραπολικός για απόζευξη µονοφασικών ή τριφασικών κυκλωµάτων
ονοµαστικής έντασης 40-63Α.
Θα φέρει σύστηµα µανδάλωσης για ταχεία τοποθέτηση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα καθώς και οπές για την
στερέωσή του µε βίδες
      13. Μαχαιρωτές συντηκτικές ασφάλειες.
Θα είναι τάσεως 500Vac κατά DIN-43620 και οι µεν προστασίας γραµµών κατά VDE-0636,-0660,  και  οι
προστασίας  κινητήρων  και   τηλεχειριζόµενων διακοπτών κατά VDE-0660 ρεύµατος  βραχυκυκλώσεως
µεγαλύτερου των 100ΚΑ σε 660Vac.
Οι χαρακτηριστικές καµπύλες των ασφαλειών προστασίας γραµµών θα είναι κλάσης gL κατά VDE-0636
και της προστασίας κινητήρων κλάσεως αΜ κατά VDE-0660.
Το εύτηκτο  στοιχείο  θα περικλείεται  σε  κεραµικό υλικό.  Οι  βάσεις  των  ασφαλειών  αποτελούνται  από
ισχυρές επάργυρες επαφές µε ειδικά ελατήρια που εξαφανίζουν υψηλές δυνάµεις επαφής.
Θα συνοδεύονται απαραιτήτως από διαχωριστικά φάσεων και µονωτική χειρολαβή για την τοποθέτηση και
αφαίρεση των ασφαλειών
     14. Μαχαιρωτοί διακόπτες φορτίου.
Οι διακόπτες θα είναι κατά VDE-0660, µόνωσης 1000Vac ονοµαστικής έντασης διακοπής -200,-400,-630
πραγµατικής ικανότητας διακοπής υπό τάση 380V 250Α, 450Α, 650Α υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος
τουλάχιστο 40oC και µε διάρκεια ζωής του µηχανισµού τους τουλάχιστον 30,000-διπλούς χειρισµούς για
όλους τους διακόπτες πλήν των διακοπτών 1000Α οι οποίοι θα έχουν διάρκεια ζωής (µηχανική) τουλάχιστο
10,000-χειρισµών. Η θερµική αντοχή των διακοπτών σε βραχυκύκλωµα θα είναι  τουλάχιστο 15ΚΑ για
διακόπτες 200Α και τουλάχιστο 20ΚΑ για διακόπτες από 400Α και πάνω. Ειδικώς οι διακόπτες 1000Α θα
έχουν αντοχή 30ΚΑ. Ολες οι παραπάνω τιµές της έντασης βραχυκύκλωσης αφορούν ενδεικνύµενες τιµές
εναλλασσόµενων µεγεθών και νοούνται µε διάρκεια 0,5sec. Η µηχανική αντοχή σε βραχυκύκλωµα θα είναι
τουλάχιστο  τριπλάσια  για  κρουστικό  ρεύµα.  Η  ικανότητα  ζεύξης  των  διακοπτών  σε  συνδυασµό  µε
µαχαιρωτές ασφάλειες σε βραχυκύκλωµα θα  είναι  τουλάχιστο 100ΚΑ  για  εναλλασσόµενες τάσεις µέχρι
660V/50HZ.  Ο  µηχανισµός  των  διακοπτών  θα  είναι  τελείως  κλειστός  και  θα  φέρεται  σε   βάση
πολυεστερικής ρητίνας  µε  ενίσχυση  από  υαλοίνες.  Θα  φέρουν  διπλές κινητές µαχαιρωτές επαφές και
τριφασικούς  θαλάµους  σβέσης  τόξου.Για  εντάσεις  µεγαλύτερες  των  63Α θα τοποθετηθούν  µαχαιρωτοί
διακόπτες  φορτίου  ταχείας  απόζευξης.Οι  διακόπτες  θα  έχουν  ανάλογα  του  ονοµαστικού  ρεύµατος  τα
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παρακάτω τεχνικά στοιχεία (όπως φαίνεται και παραπάνω):
      15. Λυχνίες.
     15. 1. Λαμπτήρας  οικονομίας (φθορισμού) 23W E27
Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα, κατάλληλος για
εξωτερικούς χώρους, ισχύος 23 watt, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 160 mA, κλάση
εξοικονόμησης ενέργειας Α, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 60 Lm/W, με κάλυκα Ε27,
τάση λειτουργίας 220- 240 volt, θερμοκρασία χρώματος 2.700 Κ , φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.450
lumen, μήκος λαμπτήρα 160 mm (max), διάμετρος λαμπτήρα 52 mm (max), χρόνος ζωής
λαμπτήρα τουλάχιστον 14.000 ώρες.
     15. 2. Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100 W Ε27 αχλαδωτή
Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων αχλαδωτού τύπου, με κάλυκα
Ε27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt,
ισχύος 100 watt. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.000 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον
10.000 lumen, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.
     15. 3. Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150 W Ε27 αχλαδωτή
Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων αχλαδωτού τύπου, με κάλυκα
Ε27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt,
ισχύος 150 watt. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.000 Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον
15.000 lumen, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.
    15. 4. Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70 W Ε27 σωληνωτή
Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα
Ε27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt
ισχύος 70 watt, η λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας με
όργανα έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος 2.800 Κ και φωτεινή ροή
τουλάχιστον 7.500 lumen.
    15. 5. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 70W, RX7S
Λαμπτήρας ευθύγραμμος μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 70 watt, με κάλυκα
RX7s για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt,
ισχύος 70watt, μήκος 117 mm. με θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.300 Κ, φωτεινή ροή
τουλάχιστον 5.500 lumen και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.
    15.6. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W Ε40 σωληνωτή
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα Ε40 για τοποθέτηση σε
κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 250 watt. Η λυχνία
έχει θερμοκρασία χρώματος 4.500 Κ και φωτεινή ροή τουλάχιστον 20.500 lumen.
     15. 7. Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων Ε40 150W σωληνωτή
Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα
Ε40 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt
ισχύος 150 watt, έχει δυνατότητα λειτουργίας με όργανα έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει
θερμοκρασία χρώματος 2.800 Κ και φωτεινή ροή τουλάχιστον 16.000 lumen.
       15. 8. Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 70W E27 αχλαδωτή με starter (εκκινητή)
Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 70Watt, με κάλυκα E27, τοποθετείται
σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.500 Lumen,
σχήματος αχλαδωτού. θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ και δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 25.
Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 28.000 ώρες
     15. 9. Λαμπτήρας αλογόνου 120-130W 2 άκρων (118mm mm)
Λαμπτήρας γραμμικός αλογόνου ισχύος 120-130Watt, μήκους 118mm, θερμοκρασία χρώματος
2900 K, τάση λειτουργίας 230V.
     15.10. Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 35 W G12  σωληνωτή
Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα
G12  για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt
ισχύος 35 watt,
   15.11.Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70-100W σωληνωτός
Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz και λειτουργία με εκκινητή
και στραγγαλιστικό πηνίο , ισχύος 70 W, σωληνωτής μορφής με κάλυκα βιδωτό τύπου Ε27. Φωτεινής ροής
5.500 -8.000Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ και δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 25.
Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 28.000 ώρες
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  15.12. Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 100W, 150W, 250W και 400W σωληνωτός
Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz, και λειτουργία με εκκινητή
και στραγγαλιστικό πηνίο ,ισχύος:100W, 150W, 250W, 400W, σωληνωτής μορφής. Η φωτεινή ροή θα είναι
αντίστοιχα: 9.000 Lm,15.000 Lm, 28.000 Lm, 48.000 Lm. Ο κάλυκάς τους θα είναι βιδωτός τύπου Ε27 η Ε
40. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180V. Θερμοκρασία
χρώματος  2000ο  Κ.  Δείκτης  χρωματικής  απόδοσης  (Ra)  25.  Ο  μέσος  χρόνος  ζωής  του  θα  είναι  κατ'
ελάχιστο 30.000 ώρες
     15.13. Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W, 250W και 400W αχλαδωτός
Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz, και ισχύος 150W, 250W και
400W αχλαδωτής μορφής, διαφανής, κάλυκα τύπου Ε40. Φωτεινής ροής αντίστοιχα: 14.500Lm, 27.000 Lm,
48.000 Lm. Θερμοκρασίας χρώματος 2000οΚ. δείκτη χρώμ. απόδοσης(Ra) 25.
Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 30.000 ώρες
  15.14. Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70-110 W με εκκινητή αχλαδωτός
Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz, και ισχύος 70-110 W, με
εκκινητή και κάλυκα βιδωτό τύπου Ε27. Φωτεινής ροής   9.500 Lm, θερμοκρασίας χρώματος 2000ο Κ και
δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 20. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 28.000 ώρες
  15.15. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων CDM-TD 150 W με κάλυκα Rx7s
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίωνμε κεραμικό καυστήρα δύο άκρων.Τάσεως τροφοδοσίας 230V, 50Hz,
ισχύος 150 W και θα αποδίδει 13.250 Lumen. Θερμοκρασία χρώματος 3000 oK και βαθμός χρωματικής
απόδοσης 82 (Ra). Θα διαθέτει κάλυκα Rx7s. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 16.000 ώρες
Ενδεικτικός τύπος: Philips Master colour CDM-TD 150 W/830
  15.16. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων CDM-SA/T 150 W, με κάλυκα G12
Ο λαμπτήρας θα είναι μεταλλικών αλογονιδίων, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz, ισχύος 150 W και θα
αποδίδει 14000 Lumen. Θερμοκρασία χρώματος 4200 oK. Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο
9.000 ώρες Ενδεικτικός τύπος: Philips Master colour CDM-SA/T 150 W/942
  15.17. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων CDM-PAR 20 35 W
Ο λαμπτήρας θα είναι μεταλλικών αλογονιδίων, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz,
ισχύος 35W και θα αποδίδει φωτεινή ένταση 5.000Cd και ο βαθμός χρωματικής απόδοσης θα είναι
3000 οΚ. Ο μέσος χρόνος ζωής του λαμπτήρα θα είναι 9.000 ώρες.
Ενδεικτικός τύπος: : Philips Master colour CDM 35W/830 Med PAR20 FL 1CT.
   15.18.Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων CDM-TT 70W/830
Ο λαμπτήρας θα είναι μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα, τάσης λειτουργίας 230 V, 50Hz θα
λειτουργεί με όργανα έναυσης και λειτουργίας νατρίου υψηλής πίεσης αντίστοιχης ισχύος και θα αποδίδει
6300 Lumen. Ο κάλυκας του λαμπτήρα θα είναι Ε27. Θερμοκρασία χρώματος 3000 οΚ. Ο μέσος χρόνος
ζωής του λαμπτήρα θα είναι 18000 ώρες
Ενδεικτικός τύπος: Philips CDM-TT 70W/830 E27 ISL.
   15.19. Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων HQI-T 250W/N/SI- 400W/N/SI
Λαμπτήρας  μεταλλικών  αλογονιδίων,  τάσεως  τροφοδοσίας  230  V,  50Hz,  και  ισχύος  250W  /  400W,
σωληνωτός,  διαφανής,  Φωτεινής  ροής  20.000Lm /  31.000 Lm ,  με  θερμοκρασία  χρώματος  4.000 έως
4.500Κ και δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 65. Ο κάλυκας θα είναι βιδωτός τύπου Ε 40 Ενδεικτικού
τύπου OSRAM HQI 250W/N/SI- 400W/N/SI
   15.20.Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων HPI-T Plus 400 W, E40
Ο  λαμπτήρας  θα  είναι  αλογονιδίων  μετάλλων,  τάσεως  τροφοδοσίας  230  V,  50Hz,  ισχύος  400  W
σωληνωτός,  διαφανής,  Φωτεινής  ροής  32.000  Lumen.  Θερμοκρασία  χρώματος  4500  oK  και  βαθμός
χρωματικής απόδοσης 69 (Ra). Κάλυκας Ε40.
Ο μέσος χρόνος ζωής του θα είναι κατ' ελάχιστο 32.000 ώρες Ενδεικτικός τύπος: Philips Master HPI-T Plus
400 W /645
   15.21.Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων JM-TS 150W/830, E40
Ο λαμπτήρας θα είναι  αλογονιδίων  μετάλλων, από χαλαζία δύο άκρων, τάσεως τροφοδοσίας 230 V, 50Hz,
ισχύος 150W , Φωτεινής ροής 13.800Lumen. Θερμοκρασία χρώματος 3000 oK και βαθμός χρωματικής
απόδοσης 75 (Ra). Κάλυκας τύπου Rx7s.
Ενδεικτικός τύπος: OSRAM HQI -TS150W /830
   15.22. Λαμπτήρας φθορισμού PL-T 18W/830.
Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 18 W τάσης λειτουργίας 230 V, 50Hz 
   15.23. Λαμπτήρας led 27W/  E 27
Ο λαμπτήρας θα led  230 V, 50Hz, ισχύος 27W , και θα αποδίδει 2.400 Lumen περίπου  και θα είναι
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χρωματικής απόδοσης 4000 Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του λαμπτήρα θα είναι 25.000 ώρες. Ο κάλυκας του
λαμπτήρα θα είναι Ε 27  διαστάσεων μεγιστο 180/100 υψος/διάμετρος.
   15.24. Λαμπτήρας led 36W/  E 27
Ο λαμπτήρας θα led  230 V, 50Hz, ισχύος 36W , και θα αποδίδει 3.200 Lumen περίπου  και θα είναι
χρωματικής απόδοσης 4000 Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του λαμπτήρα θα είναι 25.000 ώρες. Ο κάλυκας του
λαμπτήρα θα είναι Ε 27  διαστάσεων μεγιστο 180/100 υψος/διάμετρος ενεργειακής κλάσης Α
   15.25. Λαμπτήρας led 12W/  E 27
Ο λαμπτήρας θα led  230 V, 50Hz, ισχύος 12W , και θα αποδίδει 1.000 Lumen περίπου  και θα είναι
χρωματικής απόδοσης 2.700 Κ-6.500 Κ. Ο μέσος χρόνος ζωής του λαμπτήρα θα είναι 25.000 ώρες.  Ο
κάλυκας του λαμπτήρα θα είναι Ε 27  διαστάσεων μεγιστο 153/38 υψος/διάμετρος ενεργειακής κλάσης Α
   15.26 Λαμπτήρας led  30W – 50 W  τύπου καμπάνας 170V -280 V 

    15.27. Λαμπτήρας led 12W-16W/  E 27
Ο λαμπτήρας  θα  led   230  V,  50Hz,  ισχύος  12W-16W ,  και  θα  αποδίδει  1.050-1520  Lumen  περίπου
αντίστοιχα και θα είναι χρωματικής απόδοσης 2.700 Κ-6.500 Κ θερμοκρασία λειτουργίας -20 0C– 40 0C. Ο
μέσος  χρόνος  ζωής  του  λαμπτήρα  θα  είναι  50.000  ώρες.  Ο  κάλυκας  του  λαμπτήρα  θα  είναι  Ε  27
διαστάσεων μεγιστο 135/45 υψος/διάμετρος ενεργειακής κλάσης Α

16. Φωτιστικά σώµατα.
1 Γενικά.
Τα  φωτιστικά  σώµατα  θα  είναι  άριστης  ποιότητας  και  µορφής  αντίστοιχης  µε  τους  καθοριζόµενους
παρακάτω ενδεικτικούς τύπους, θα τεθούν δε οπωσδήποτε υπόψη της υπηρεσίας πρός έγκριση.
Τα  φωτιστικά  σώµατα  νοούνται  ότι  συµπεριλαµβάνουν  τις  βάσεις  τους,  τα  καλύµµατά  τους,  όλα  τα
εξαρτήµατα  στερεώσεως  και  αφής  των  λαµπτήρων  (λυχνιολαβές,  εκκινητές,  πυκνωτές,  ballast),  τους
λαµπτήρες  (φθορισµού  ή  πυρακτώσεως),  τις  διατάξεις  στερεώσεως  ή  αναρτήσεως  µεµονωµένα  ή  σε
συνεχείς σειρές (αλυσσίδες, "κλίπς", κοχλίες row bolts ή κοινοί κλπ.).
Ολα  τα  εξαρτήµατα  στερεώσεως  και  αφής  των  λαµπτήρων καθώς  και  οι  λαµπτήρες  θα  είναι  άριστης
ποιότητας,  προελεύσεως  χωρών  ΕΕ  ενός  από  τους  oίκους  Osram,  Philips,  ABB,  κλπ.  και  θα  είναι
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE.
Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες πυράκτωσης θα είναι από πορσελάνη κατάλληλες για
τους προαναφερθέντες λαµπτήρες.
Οι  υποδοχές  των  φωτιστικών  σωµάτων  για  λαµπτήρες  φθορισµού  θα  είναι  τύπου  ασφαλείας,  δηλαδή
σύστηµα  στερέωσης  του λαµπτήρα µε  περιστροφή (rotary lock).  Οι  εσωτερικές  συρµατώσεις  θα  είναι
µόνωσης ανθεκτικής σε υψηλές θερµοκρασίας 105oC.
Ολα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα έχουν και κατάλληλη λήψη για σύνδεση των αγωγών γειώσεως.
     16.1. Φωτιστικό σώµα τύπου χελώνας.
Είναι  στεγανό φωτιστικό  σώµα  κατάλληλο για  λαµπτήρα πυράκτωσης  µέχρι  150W για  επίτοιχη  ή  επί
οροφής τοποθέτηση.
Προστασία ΙΡ-44 η µεγαλύτερη κατά DIN-40050/IEC-144.
Η βάση του φωτιστικού σώµατος θα είναι χυτοσιδερένια ή από άλλο χυτό µέταλλο ειδικής αντιδιαβρωτικής
προστασίας και θα φέρει ενσωµατωµένη λυχνιολαβή πορσελάνης τύπου Edisson Ε-    
Τα ανοίγµατα εισόδου των τροφοδοτικών καλωδίων θα στεγανοποιηθούν µε κατάλληλο στυπιοθλίπτη.
Το  κάλυµµα  του  φωτιστικού  θα  είναι  κατασκευασµένο  από  πυρίµαχο  γυαλί  διαφανές,  ανθεκτικό  σε
µηχανικές  και  θερµικές  καταπονήσεις,  διαµορφωµένο  σε  σχήµα κώδωνα.  Τέλος  θα  υπάρχει  σε  σχήµα
κώδωνα προστατευτικό πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα.
       16.2. Φωτιστικό σώµα κορυφής  εξωτερικού φωτισµού τύπου πλατειών Κοιλάδας  ενδεικτικού τύπου
EVOLUTA η ισοδυνάμου  (διακοσµητικό).
Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα εκκένωσης υψηλής έντασης (HID) ισχύος 35 W -150 W MHL-E για αστικό
φωτισμό.Έχει κωνικό σχήμα και φέρει καπέλο στο πάνω μέρος του. Η τοποθέτησή του γίνεται πάνω σε
κορυφή ιστού.
Φέρει συμμετρικό κάτοπτρο και η φωτομετρική του κατηγοριοποίηση είναι Semi Cut-Off.
Γενικά χαρακτηριστικά φωτιστικού:
Βάση:  Χυτό  αλουμίνιο  UNI  EN1706  ηλεκτροστατικά  βαμμένο  με  πούδρα  χαμηλής  περιεκτικότητας
χαλκού.
Κάλυμμα : οθόνη από PC και PMMA 
Οπτική μονάδα : από  γυαλισμένο και ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητας (99,85%)
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Μονάδα τροφοδοσίας:  Αποσπώμενη μεταλλική πλάκα η οποία μπορεί  να  αντικατασταθεί  απλά με  την
χρήση συνηθισμένων εργαλείων.
Λυχνιολαβή: κεραμική Ε27
Φλάντζα : από συνθετικό υλικό EPDM
Στυπιοθλήπτης: πλαστικός Μ20x1.5 ΙΡ68
Σύστημα στήριξης στον ιστό: Χυτό αλουμίνιο UNI EN1706 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα χαμηλής
περιεκτικότητας χαλκού για απολήξεις διαμέτρου Φ 60mm. 
Γωνία κλίσης : τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού 0ο
Βαθμός προστασίας φωτιστικού: IP66. 
Βαθμός προστασίας στην κρούση: ΙΚ08
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φωτιστικού Φ360x750mm και καπέλου Φ600
Επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικό άνεμο: 0,20 m2. 
Επιφάνεια που εκτίθεται στον άνεμο σε κάτοψη: 0,28 m2. 
Βάρος: 8Kg περίπου. 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού:
Κλάση μόνωσης: class II
Τροφοδοσία : 230V – 50Hz
Μονάδα τροφοδοσίας: σιδηρομαγνητικό μπάλλαστ απόδοσης ΕΕΙ=Α3, με εκκινητή και πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος: >0,9 (σε πλήρες φορτίο)
Συνδέσεις καλωδίων: για διατομή έως 4 mm2 
Ενσωματωμένος διακόπτης φορτίου (class II)
Η πρόσβαση στο χώρο του λαμπτήρα του φωτιστικού γίνεται χωρίς εργαλεία, αφαιρώντας το κάλυμμα από
την βάση του φωτιστικού μέσω της bayonet σύνδεσή τους. 
Βασικά πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
CE, ENEC
       16.3. Κάλυμμα κωνικού φωτιστικού σώματος ενδεικτικού τύπου EVOLUTA η ισοδυνάμου
Κάλυμμα   κωνικού  σχήματος  για  το  ως  ανω  φωτιστικό  σώμα  από  συνθετικό  διαφανές
μετακρυλικό(technopolymer  methacrylate)  (PMMA) πολύ υψηλής διαπερατότητας 96,8% πιστοποιημένο
κατά (EN 10204-2.2)με μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις και UV ακτινοβολία.
Στο κάλυμμα εμπεριέχεται  Η ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ η οποία περιλαμβάνει:
Κάτοπτρο στο πάνω μέρος από  στιλπνό και ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητας (99.8), για την οδήγηση
κυκλικής συμμετρικής δέσμης από το υψος τοποθέτησης του και κάτω σε συμμόρφωση  με το  πρότυπο για
την φωτορύπανση των πόλεων ( UNI 10819)
     16.7. Προβολέας  εξωτερικού χώρου.
Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για υπαίθρια τοποθέτηση, ισχυρής κατασκευής ευρείας φωτεινής δέσµης
(2x60ο).  Το  κέλυφος  του  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  χαλυβδόφυλλο   εµαγιέ   χρώματος   λευκού
εσωτερικά  και  µμαύρο  εξωτερικά.  Το κάλυµµα θα είναι από διαφανές γυαλί pyrex και θα στεγανώνει στο
κέλυφος µέσω στεφάνης από ελαστικό neoprene. Η στεφάνη πρέπει να είναι ανθεκτική στις διαβρώσεις και
την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται και να εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα βαθµού ΙΡ-66.
Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος να δεχθεί λαμπτήρα που ορίζεται στα σχέδια ή την τεχνική περιγραφή. Η
συνδεσμολογία  των  διαφόρων  ηλεκτρικών  οργάνων  θα  πραγματοποιείται  µε  εύκαμπτους  αγωγούς
κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίες.
Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα που προορίζεται, τάσης 220V, συχνότητας
50Ηz και  οι  απώλειες του δεν θα ξεπερνούν το 10% της ονομαστικής  ισχύος του λαμπτήρα. Θα είναι
τοποθετηµένο σε µμεταλλική θήκη οποία θα πληρωθεί µε πολυεστερική ρητίνη υπό πίεση.
Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο, µμεγέθους ικανού
να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,85. Θα φέρει αντίσταση.
Ο  ηλεκτρονικός  εναυστήρας  πρέπει  να  εξασφαλίζει  την  κατάλληλη  υψηλή  τάση  για  την  έναυση  του
λαμπτήρα. Οι αγωγοί από τον ηλεκτρονικό εναυστήρα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην τάση έναυσης. Η
λυχνιολαβή θα είναι πορσελάνη τύπου Ε-40 και θα επιδέχεται ρύθμιση ύψους.
Όλα  τα  ηλεκτρικά  όργανα  αφής  και  λειτουργίας  του  φωτιστικού  σώµατος  θα  είναι  αντιδιαβρωτικής
κατασκευής, κατάλληλα για τοποθέτηση µέσα στο φωτιστικό σώµα, ανθεκτικά  σε  θερμοκρασίες µέχρι
80οC  ανεπηρέαστο  από  τις   κλιματολογικές  ή λοιπές συνθήκες περιβάλλοντος.  Θα είναι  δε επίσης
εξασφαλισμένη η άριστη µεταξύ τους συνεργασία.
Ο προβολέας θα φέρει μεταλλικό στέλεχος για την στήριξη του και την οριζόντια και κατακόρυφη ρύθµισή
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του.
     16.4. Προβολέας  εξωτερικού χώρου LED
Οι προβολείς LED θα είναι υψηλής φωτεινότητας απο10- 50 W κατάλληλα για εξωτερικό φωτισμό. Οι
προβολείς LED θα είναι ισχύος 10-50W   , και θα είναι απολύτως στεγανοί IP 66, κατάλληλοι για εξωτερικό
φωτισμό , με λεία επιφάνεια και άριστο φινίρισμα, βιομηχανοποιημένης κατασκευής με ειδικά καλώδια και
ελαστικά στεγανότητας για νερό.  με δυνατότητα ρύθμισης .Τα LED θα έχουν ισχύ απο10- 50 W, θα είναι
λευκού  χρώματος  (4.000  K)COOL  WHITE  ή  θερμό  (2.700  K)  ,  που  θα  διασφαλίζουν  όριο  ζωής
περισσότερο από 50.000 ώρες λειτουργίας..
Οι  προβολείς  θα  έχουν  δυνατότητα  πλήρους  κλίσης  180°.  Οι  προβολείς  θα  μπορούν  επίσης  να
πραγματοποιήσουν πλήρη περιστροφή 360° για ακριβή στόχευση.
Οι προβολείς θα λειτουργούν με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά με κυμαινόμενη τάση.
 Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Πηγή φωτός Ολοκληρωμένη μονάδα LED απο10- 50 W
1. Ισχύς (μέγιστη σε πλήρες φορτίο, σταθερή κατάσταση)
2. Γωνία δέσμης 8° (πρωτεύον οπτικό σύστημα) 41° (φακοί διάχυσης φωτισμού)
3. Φωτεινή ροή ενδεικτικά για προβολέα  30W 2700 K: 991 lm (41°) , 4000 K: 1.240 lm (41°)
4.Απόδοση φωτιστικού ενδεικτικά για προβολέα  30W  : 2700 K: 33,8 lm/W (41°), 4000 K: 41,3 lm/W
(41°).
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος :2.700 K: 82,6 4.000 K: 80,6
Διατήρηση φωτεινότητας – 1.70 : 90.000 ώρες στους 25 °C 45.000 ώρες στους 50 °C
Διατήρηση φωτεινότητας – 1.50 : 120.000 ώρες στους 25 °C 70.000 ώρες στους 50 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 20 έως +50 °C
Οδηγός : Ενσωματωμένος
Τάση δικτύου : 100 - 277 V AC / 50-60 Hz
Υλικό : Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο Φακός: σκληρυμένο γυαλί
Χρώμα : Φινίρισμα με επικάλυψη πούδρας σε γκρι, μαύρο ή λευκό
Σύνδεση : Ενιαίο καλώδιο ρεύματος με τρεις αγωγούς με ελεύθερα άκρα
Θα πρέπει να έχει προστασία IP66, ηλεκτρική προστασία Class II και προστασία κρούσης ΙΚ08
Ο προβολέας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά βασικά πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
CE, και το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει ISO 9001.
     16.5. Φωτιστικό δρόμου  LED 50W
Φωτιστικό  δρόμου   LED θα  είναι  υψηλής  φωτεινότητας  50  W κατάλληλο  για  εξωτερικό  φωτισμό.Το
Φωτιστικό LED θα είναι ισχύος 50W   , και θα είναι απολύτως στεγανοί IP 66, κατάλληλοι για εξωτερικό
φωτισμό , με λεία επιφάνεια και άριστο φινίρισμα, βιομηχανοποιημένης κατασκευής με ειδικά καλώδια και
ελαστικά στεγανότητας για νερό.  με δυνατότητα ρύθμισης .Τα LED θα έχουν ισχύ 50 W, θα είναι λευκού
χρώματος  (4.000  K)COOL  WHITE,  που  θα  διασφαλίζουν  όριο  ζωής  περισσότερο  από  80.000  ώρες
λειτουργίας..
Το Φωτιστικό θα λειτουργούν με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά με κυμαινόμενη τάση.
 Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Πηγή φωτός Ολοκληρωμένη μονάδα LED απο 50 W
1. Ισχύς (μέγιστη σε πλήρες φορτίο, σταθερή κατάσταση)
2. Γωνία δέσμης 120°Χ 60° 
3. Φωτεινή ροή ενδεικτικά για το Φωτιστικό  50W 2700 K: 3750 lm, 4000 K
4.Απόδοση φωτιστικού ενδεικτικά για το Φωτιστικό   50W 2700 K: 3750 lm, 4000 K
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος : 4.000 K
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20 έως +50 °C
Οδηγός : Ενσωματωμένος
Τάση δικτύου : 100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Υλικό : Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο Φακός: σκληρυμένο γυαλί
Χρώμα : Φινίρισμα με επικάλυψη πούδρας σε γκρι, μαύρο ή λευκό
Σύνδεση : Ενιαίο καλώδιο ρεύματος με τρεις αγωγούς με ελεύθερα άκρα
Θα πρέπει να έχει προστασία IP65, ηλεκτρική προστασία Class II και προστασία κρούσης ΙΚ08
Το Φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά βασικά πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 55015-Α1:2009, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
CE, και το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει ISO 9001.
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Ευρωπαική οδηγία 2004/108/EC,Low voltage 2006/95/EC.
16.6. Φωτιστικό δρόμου  LED 60W
Φωτιστικό  δρόμου   LED θα  είναι  υψηλής  φωτεινότητας  60  W κατάλληλο  για  εξωτερικό  φωτισμό.Το
Φωτιστικό LED θα είναι ισχύος 60W   , και θα είναι απολύτως στεγανοί IP 65, κατάλληλοι για εξωτερικό
φωτισμό , με λεία επιφάνεια και άριστο φινίρισμα, βιομηχανοποιημένης κατασκευής με ειδικά καλώδια και
ελαστικά στεγανότητας για νερό.  με δυνατότητα ρύθμισης .Τα LED θα έχουν ισχύ 60 W, θα είναι λευκού
χρώματος  (4.000  K)COOL  WHITE,  που  θα  διασφαλίζουν  όριο  ζωής  περισσότερο  από  40.000  ώρες
λειτουργίας..
Το Φωτιστικό θα λειτουργούν με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά με κυμαινόμενη τάση.
 Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Πηγή φωτός Ολοκληρωμένη μονάδα LED απο 60 W
1. Ισχύς (μέγιστη σε πλήρες φορτίο, σταθερή κατάσταση)
2. Γωνία δέσμης 150°Χ 60° 
3. Φωτεινή ροή ενδεικτικά για το Φωτιστικό  60W 4250 lm, 4000 K
4.Απόδοση φωτιστικού ενδεικτικά για το Φωτιστικό   60W 2700 K: 4250 lm, 4000 K
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος : 4.000 K
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -40 έως +40 °C
Οδηγός : Ενσωματωμένος
Τάση δικτύου : 100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Σύνδεση : Ενιαίο καλώδιο ρεύματος με τρεις αγωγούς με ελεύθερα άκρα
Θα πρέπει να έχει προστασία IP65, ηλεκτρική προστασία Class I και προστασία κρούσης ΙΚ07
Το Φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά βασικά πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 55015-Α1:2009, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
CE, και το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει ISO 9001.
Ευρωπαική οδηγία 2004/108/EC,Low voltage 2006/95/EC.
16.7. Φωτιστικό δρόμου  LED 100W
Φωτιστικό  δρόμου  LED θα είναι  υψηλής φωτεινότητας  100 W κατάλληλο για εξωτερικό  φωτισμό.Το
Φωτιστικό LED θα είναι ισχύος 100W   , και θα είναι απολύτως στεγανοί IP 65, κατάλληλοι για εξωτερικό
φωτισμό , με λεία επιφάνεια και άριστο φινίρισμα, βιομηχανοποιημένης κατασκευής με ειδικά καλώδια και
ελαστικά στεγανότητας για νερό.  με δυνατότητα ρύθμισης .Τα LED θα έχουν ισχύ 100 W, θα είναι λευκού
χρώματος  (4.000  K)COOL  WHITE,  που  θα  διασφαλίζουν  όριο  ζωής  περισσότερο  από  40.000  ώρες
λειτουργίας..
Το Φωτιστικό θα λειτουργούν με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά με κυμαινόμενη τάση.
 Τεχνικά χαρακτηριστικά
    Πηγή φωτός Ολοκληρωμένη μονάδα LED απο 100 W
1. Ισχύς (μέγιστη σε πλήρες φορτίο, σταθερή κατάσταση)
2. Γωνία δέσμης 150°Χ 60° 
3. Φωτεινή ροή ενδεικτικά για το Φωτιστικό  100W 5750 lm, 4000 K
4.Απόδοση φωτιστικού ενδεικτικά για το Φωτιστικό   100W 2700 K: 5750 lm, 4000 K
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος : 4.000 K: 80,6
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -40 έως +40 °C
Οδηγός : Ενσωματωμένος
Τάση δικτύου : 100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Σύνδεση : Ενιαίο καλώδιο ρεύματος με τρεις αγωγούς με ελεύθερα άκρα
Θα  πρέπει  να  έχει  προστασία  IP65,  ηλεκτρική  προστασία  Class  I  και  προστασία  κρούσης  ΙΚ07Το
Φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά βασικά πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 55015-Α1:2009, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
CE, και το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει ISO 9001.
Ευρωπαική οδηγία 2004/108/EC,Low voltage 2006/95/EC.
     17. Μετασχηματιστής Νατρίου 150W
Μετασχηματιστής ισχύος 150W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης καιμεταλλικών αλογονιδίων.
Διαστάσεων 145mm Χ 120mm Χ 75mm.
      18. Μετασχηματιστής Νατρίου 250W
Μετασχηματιστής ισχύος 250W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης καιμεταλλικών αλογονιδίων.
Διαστάσεων 180mm Χ 155mm Χ 110mm.
      19. Μετασχηματιστής Υδραργύρου 125W
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Μετασχηματιστής ισχύος 125W για φωτιστικά ατμών Υδρ/ρου υψηλής πίεσης. Διαστ. 112mm Χ 86mm Χ
48mm
       20. Ντουϊ Ε27 τύπου ΔΕΗ
Ντουϊ πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενο, με ανοικτές οπές σύσφιξης των αγωγών.
       21. Εκκινητής λυχνίας ατμών Νατρίου, τριών επαφών, ηλεκτρονικού τύπου, κατάλληλος για λυχνίες
ατμών νατρίου: 150W, 250W, 400 W. Με μπουλόνι στήριξης, ως δείγμα Υπηρεσίας
       22.Εκκινητής λυχνίας μεταλλικών αλογονιδίων 1000W - ηλεκτρονικός
Εκκινητής κατάλληλος για λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων 1000W, ως δείγμα Υπηρεσίας
      23.Εκκινητής λυχνίας μεταλλικών αλογονιδίων 2000W/380V - ηλεκτρονικός
Εκκινητής κατάλληλος για λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων 2000W/380V, ενδ.τύπου OSRAM ως δείγμα
Υπηρεσίας
      24.Ηλεκτρόδιο γειώσεως χαλκού, πλήρες
Ηλεκτρόδιο  γειώσεως  επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά  με  χαλύβδινη ψυχή,  πάχους  επιχαλκώσεως  250μηι,
ονομαστικής διάστασης Φ14Χ1500, συνοδευόμενου από κολάρο σύνδεσης σε χάλκινο γείωσης 25mm.

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ                                                        Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                                      Γεώργιος ΣΠΟΥΛΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
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Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

Λάρισα    22-02-2018
Αρ. Πρωτ: 8145

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000.00 + 14.400,00 ΦΠΑ 24% = 74.400,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Α/Α Περιγραφή ΜΜ Ποσότητα
Τιμή 
€/ΜΜ Σύνολα € 

Κατηγορία
 

1 ΡΟΚΑ 5/20 ΣΤΡΟΓΓ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,85 5,70 Υλικά Σύνδεσης

2 ΡΟΚΑ 8/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 4,00 8,00 Υλικά Σύνδεσης

3 ΡΟΚΑ 10/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 4,00 8,00 Υλικά Σύνδεσης

4 ΟΥΠΑ Ν  6 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,30 4,60 Υλικά Σύνδεσης

5 ΟΥΠΑ Ν  8 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,25 6,50 Υλικά Σύνδεσης

6 ΟΥΠΑ Ν 10 (50ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,95 5,90 Υλικά Σύνδεσης

7 ΟΥΠΑ Ν 12 (30ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,10 4,20 Υλικά Σύνδεσης

8 057140 ΒΥΣΜΑΤΑ NYL   6 ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,00 6,00 Υλικά Σύνδεσης

9 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 19x35 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣ 2 3,40 6,80 Υλικά Σύνδεσης

10 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 19x40 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣ 2 3,90 7,80 Υλικά Σύνδεσης

11 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 19x45 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣ 2 4,40 8,80 Υλικά Σύνδεσης

12 GAM 170 ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΕΡΟΥΘΑΝΗΣ 255gr ΤΕΜ 2 17,80 35,60 Υλικά Σύνδεσης

13 GAM 360 ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΕΡΟΥΘΑΝΗΣ 520gr ΤΕΜ 2 25,50 51,00 Υλικά Σύνδεσης

14 ΤΑΙΝΙΑ ΑΧ 6900   20-00204 ΤΕΜ 2 5,00 10,00 Υλικά Σύνδεσης

15 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 WONDER ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 120 1,15 138,00 Υλικά Σύνδεσης

16 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38x20 WONDER ΤΕΜ 10 2,20 22,00 Υλικά Σύνδεσης

17 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ  2.5mm ΤΕΜ 10 0,85 8,50 Υλικά Σύνδεσης

18 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ  4-6mm ΤΕΜ 15 0,80 12,00 Υλικά Σύνδεσης

19 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ  10mm ΤΕΜ 15 1,35 20,25 Υλικά Σύνδεσης

20 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ  16mm ΤΕΜ 10 2,30 23,00 Υλικά Σύνδεσης

21 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ  25mm ΤΕΜ 5 5,55 27,75 Υλικά Σύνδεσης

22 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16Χ1500 St/E-Cu ΤΕΜ 2 9,00 18,00 Υλικά Σύνδεσης

23 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 1316200 ΤΕΜ 3 1,85 5,55 Υλικά Σύνδεσης

24 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10ΜΜ ΒΤ Φ 10 ΤΕΜ 5 0,25 1,25 Υλικά Σύνδεσης

25 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16ΜΜ ΒΤ Φ 8/10/12 ΤΕΜ 5 0,40 2,00 Υλικά Σύνδεσης

26 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 25ΜΜ ΒΤ Φ8/10/12 ΤΕΜ 5 0,65 3,25 Υλικά Σύνδεσης

27 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 35ΜΜ ΒΤ Φ8/10/12 ΤΕΜ 5 0,92 4,60 Υλικά Σύνδεσης

28 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 10ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 5 0,25 1,25 Υλικά Σύνδεσης

29 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 16ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 5 0,35 1,75 Υλικά Σύνδεσης

30 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 25ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 5 0,60 3,00 Υλικά Σύνδεσης

31 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 35ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 5 0,90 4,50 Υλικά Σύνδεσης

32 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA-6.6 098Χ2,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 5 0,80 4,00 Υλικά Σύνδεσης

33 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA-6.6 135Χ2,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 5 1,60 8,00 Υλικά Σύνδεσης

34 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1P 40A ΤΕΜ 5 5,50 27,50 Υλικά Ράγας
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35 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  3P 40A ΤΕΜ 1 16,90 16,90 Υλικά Ράγας

36 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  3P 63A ΤΕΜ 1 23,00 23,00 Υλικά Ράγας

37 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 1Φ 40Α 30mA ΤΕΜ 1 48,00 48,00 Υλικά Ράγας

38 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 40Α 30mA ΤΕΜ 1 64,80 64,80 Υλικά Ράγας

39 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 63Α 30mA ΤΕΜ 2 107,20 214,40 Υλικά Ράγας

40 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α 2Π 230V ΤΕΜ 1 31,50 31,50 Υλικά Ράγας

41 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α 4Π 230V ΤΕΜ 2 60,90 121,80 Υλικά Ράγας

42 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΗΧ. 1CH ΗΜΕΡ.ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ 3Μ ΤΕΜ 3 51,60 154,80 Υλικά Ράγας

43
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1CH ΗΜΕΡ.-ΕΒΔΟΜ. ΜΕ ΕΦΕ-
ΔΡΕΙΑ 2ΜOD ΤΕΜ 3 95,10 285,30 Υλικά Ράγας

44
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1ΣΕΙΡΑΣ-12 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΙΡ65 ΤΕΜ 1 35,40 35,40 Υλικά Ράγας

45
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3ΣΕΙΡΕΣ-36 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΙΡ65 ΤΕΜ 1 70,20 70,20 Υλικά Ράγας

46 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΣΕΙΡΩΝ 54MOD ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ IP40 ΤΕΜ 1 75,00 75,00 Υλικά Ράγας

47 D02/63 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Ρ 63Α NEOZED ΤΕΜ 10 3,30 33,00 Υλικά Ράγας

48 D02/63 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 3Ρ 63Α NEOZED ΤΕΜ 10 9,80 98,00 Υλικά Ράγας

49 ΠΩΜΑ NEOZED 63Α ΤΕΜ 10 0,60 6,00 Υλικά Ράγας

50 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D01 Ε14 10Α ΤΕΜ 10 0,55 5,50 Υλικά Ράγας

51 ΦΥΣΙΓΓΙ ΝΕΟΖΕD D02 Ε18  25Α ΤΕΜ 10 0,65 6,50 Υλικά Ράγας

52 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D02 Ε18  35Α ΤΕΜ 20 0,70 14,00 Υλικά Ράγας

53 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D02 Ε18 63Α ΤΕΜ 10 1,00 10,00 Υλικά Ράγας

54 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 30W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 10 1,95 19,50 Λαμπτήρες

55 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 30W Β22 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 10 1,95 19,50 Λαμπτήρες

56 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 42W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 50 1,95 97,50 Λαμπτήρες

57 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 42W Β22 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 20 1,95 39,00 Λαμπτήρες

58 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 53W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 20 1,95 39,00 Λαμπτήρες

59 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECO 2 ΑΚΡΩΝ R7S 130W 230V 118mm ΤΕΜ 20 4,20 84,00 Λαμπτήρες

60 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECO 2 ΑΚΡΩΝ R7S 330W 230V 118mm ΤΕΜ 15 4,20 63,00 Λαμπτήρες

61 ΛΑΜΠΑ SL23  23W 230V Ε27 PRISMATIC ΤΕΜ 280 9,35 2.618,00 Λαμπτήρες

62 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15W E14 ΤΕΜ 10 5,15 51,50 Λαμπτήρες

63 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15W E27 ΤΕΜ 10 5,15 51,50 Λαμπτήρες

64 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 20W  E27 ΤΕΜ 50 5,65 282,50 Λαμπτήρες

65 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 24W  E27 ΤΕΜ 50 6,40 320,00 Λαμπτήρες

66 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 30W  E27 ΤΕΜ 10 7,40 74,00 Λαμπτήρες

67 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ8 LED 8W 4000K 0,60CM ΤΕΜ 10 9,00 90,00 Λαμπτήρες

68 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ8 LED 16W 4000K 1,20CM ΤΕΜ 10 13,00 130,00 Λαμπτήρες

69 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 40W E27 ΤΕΜ 20 9,65 193,00 Λαμπτήρες

70 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 65W E40 ΤΕΜ 20 18,60 372,00 Λαμπτήρες

71 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 6U 105W E40 ΤΕΜ 20 27,60 552,00 Λαμπτήρες

72 ΛΑΜΠΑ LED   E27  27 W  4000K  25.000 h. 185/100 ΤΕΜ 120 27,30 3.276,00 Λαμπτήρες

73 ΛΑΜΠΑ LED   E27  36 W  4000K  25.000 h. 205/100 ΤΕΜ 110 40,00 4.400,00 Λαμπτήρες

74 ΛΑΜΠΑ LED   E27  12 W  6400K  25.000 h.  153/38 IP54 ΤΕΜ 50 12,80 640,00 Λαμπτήρες

75 ΛΑΜΠΑ LED 16W/840/E27 ΤΥΠΟΥ SL ΤΕΜ 300 11,40 3.420,00 Λαμπτήρες

76 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F18W/860 ΨΥΧΡΟ ΤΕΜ 40 2,55 102,00 Λαμπτήρες

77 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F36W/860 ΨΥΧΡΟ ΤΕΜ 20 2,70 54,00 Λαμπτήρες

78 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F58W/860 ΨΥΧΡΟ ΤΕΜ 20 3,50 70,00 Λαμπτήρες

79 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 F14W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 20 3,95 79,00 Λαμπτήρες

80 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 F21W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 20 3,95 79,00 Λαμπτήρες

81 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 F35W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 20 3,95 79,00 Λαμπτήρες

82 STARTER ΦΘΟΡΙΟΥ 4-65W ΤΕΜ 50 0,50 25,00 Λαμπτήρες

83 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡ.ΚΑΥΣΤΗΡΑ  Ε27 100W ΤΕΜ 30 46,50 1.395,00 Λαμπτήρες

84 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡ.ΚΑΥΣΤΗΡΑ  Ε27 150W ΤΕΜ 21 46,50 976,50 Λαμπτήρες

85 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡ.ΚΑΥΣΤΗΡΑ  Ε27 70W ΤΕΜ 40 46,50 1.860,00 Λαμπτήρες

86 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΕΡ.ΚΑΥΣΤΗΡΑ 35 W G12  ΤΕΜ 20 33,00 660,00 Λαμπτήρες

87 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ  HPSE Ε27 70W  ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΤΕΜ 100 18,50 1.850,00 Λαμπτήρες

88 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ  HPSE Ε 40 100W ΤΕΜ 70 13,00 910,00 Λαμπτήρες
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89 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ  HPSE Ε27 110 W  ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΤΕΜ 30 13,00 390,00 Λαμπτήρες

90 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ  HPSE Ε40 150W ΤΕΜ 30 15,90 477,00 Λαμπτήρες

91 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ HPSE E40 250W ΤΕΜ 100 18,35 1.835,00 Λαμπτήρες

92 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HPST E40 150W ΤΕΜ 80 15,90 1.272,00 Λαμπτήρες

93 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HPST E40 250W ΤΕΜ 50 17,15 857,50 Λαμπτήρες

94 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HPST Ε40 400W ΤΕΜ 50 18,30 915,00 Λαμπτήρες

95 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ RX7S 150W 742 UVC NDL ΤΕΜ 30 19,70 591,00 Λαμπτήρες

96 ΛΑΜΠΑ HIE  70W/U/LU/740  WHITELUX PLUS E27 ΤΕΜ 30 39,00 1.170,00 Λαμπτήρες

97 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40 250W 960 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 60 26,10 1.566,00 Λαμπτήρες

98 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40 400W 960 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 9 26,10 234,90 Λαμπτήρες

99 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40 1000W 960 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 14 98,00 1.372,00 Λαμπτήρες

100 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ 6Χ32 ΒΑΚΕΛ. ΤΕΜ 20 1,00 20,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

101 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 6,4Χ30 ΑΠΟ 0.5 ΕΩΣ...Α (10ΤΕΜ) ΣΥΣ 20 0,50 10,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

102 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 5,2Χ20 ΑΠΟ0.25 ΕΩΣ ..Α(10ΤΕΜ) ΣΥΣ 20 0,50 10,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

103 ΝΤΟΥΙ Ε14 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΜΙΝΙΟΝ ΤΕΜ 2 1,10 2,20 Εξαρτ. Φωτ/κων

104 ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 20 1,40 28,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

105 ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΠΛΑΦΟΝ ΤΕΜ 2 0,60 1,20 Εξαρτ. Φωτ/κων

106 ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ 1/8" ΤΕΜ 2 0,55 1,10 Εξαρτ. Φωτ/κων

107 ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ 60" ΤΕΜ 20 0,45 9,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

108 ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ SPOT ΤΕΜ 20 0,35 7,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

109 ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΠΛΑΦΟΝ ΤΕΜ 2 0,60 1,20 Εξαρτ. Φωτ/κων

110 ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΠΛΑΦΟΝ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΤΕΜ 1 4,80 4,80 Εξαρτ. Φωτ/κων

111 ΝΤΟΥΙ ΙΩΔΙΝΗΣ  150W 78ΜΜ ΤΕΜ 1 1,40 1,40 Εξαρτ. Φωτ/κων

112 ΝΤΟΥΙ ΙΩΔΙΝΗΣ  500W 118ΜΜ ΤΕΜ 1 1,40 1,40 Εξαρτ. Φωτ/κων

113 ΝΤΟΥΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε27 27.00.001 ΤΕΜ 2 1,85 3,70 Εξαρτ. Φωτ/κων

114 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 230V ΤΕΜ 5 4,00 20,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

115 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 230V ΤΕΜ 5 4,00 20,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

116 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ  58W 230V ΤΕΜ 20 6,90 138,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

117 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  80W ΤΕΜ 5 11,30 56,50 Εξαρτ. Φωτ/κων

118 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΤΕΜ 20 13,20 264,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

119 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W ΤΕΜ 5 21,00 105,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

120 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ  70W ΤΕΜ 5 13,80 69,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

121 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΤΕΜ 15 19,20 288,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

122 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΤΕΜ 7 28,50 199,50 Εξαρτ. Φωτ/κων

123 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΤΕΜ 20 40,50 810,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

124 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ HQI 1000W ΤΕΜ 2 102,00 204,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

125 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΤΕΜ 30 6,20 186,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

126 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 1000W  Ζ-1000 S ΤΕΜ 5 12,40 62,00 Εξαρτ. Φωτ/κων

127
ΦΩΤ/ΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ 2X36W Τ8 POLYCARBOBATE ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΜΠΑΛΑΣΤ ΤΕΜ 5 31,50 157,50 Φωτιστικά

128
ΦΩΤ/ΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ 2X58W Τ8 POLYCARBOBATE ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΜΠΑΛΑΣΤ ΤΕΜ 5 43,50 217,50 Φωτιστικά

129 ΜΠΑΛΛΑ Φ40 ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΟΠΑΛ ΝΟ 65 ΤΕΜ 10 33,50 335,00 Φωτιστικά

130 ΜΠΑΛΛΑ Φ40 ΟΠΑΛ ΧΩΡΙΣ ΓΡΙΦΑ ΤΕΜ 10 28,90 289,00 Φωτιστικά

131 ΦΩΤ/ΚΟ ΔΡΟΜΟΥ SMALL ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 70W-100W E27 ΤΕΜ 17 52,00 884,00 Φωτιστικά

132
ΦΩΤ/ΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W-250W Ε40 ΙΡ66 
ΕΝ.ΤΥΠΟΥ KAOS ΤΕΜ 8 300,00 2.400,00 Φωτιστικά

133
ΦΩΤ/ΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΥΔΡ. 125W-250W Ε40 ΙΡ66 ΕΝ.ΤΥ-
ΠΟΥ KAOS ΤΕΜ 8 300,00 2.400,00 Φωτιστικά

134 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ EVOLUTA ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΜΑΥΡΟ 70W MHL ΤΕΜ 8 300,00 2.400,00 Φωτιστικά

135 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ EVOLUTA ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ ΤΕΜ 30 20,00 600,00 Φωτιστικά

136 ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ EVOLUTA ΤΕΜ 4 80,00 320,00 Φωτιστικά

137 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΜΕΤ 100 0,15 15,00 Καλώδια

138 ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,65 65,00 Καλώδια

139 ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,00 100,00 Καλώδια

140 ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ1.5 ΜΕΤ 100 1,00 100,00 Καλώδια

141 ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,70 70,00 Καλώδια

142 ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ2.5 ΜΕΤ 50 1,00 50,00 Καλώδια
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143 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ4 ΜΕΤ 30 1,65 49,50 Καλώδια

144 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ1.5 ΜΕΤ 10 0,90 9,00 Καλώδια

145 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ2.5 ΜΕΤ 50 1,75 87,50 Καλώδια

146 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ4 ΜΕΤ 50 2,60 130,00 Καλώδια

147 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ6 ΜΕΤ 40 3,80 152,00 Καλώδια

148 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ10 ΜΕΤ 10 6,15 61,50 Καλώδια

149 ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 2Χ0.75 ΜΕΤ 10 0,30 3,00 Καλώδια

150 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1 ΜΕΤ 50 0,35 17,50 Καλώδια

151 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1.5 ΜΕΤ 50 0,50 25,00 Καλώδια

152 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 3Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,70 70,00 Καλώδια

153 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ2.5 ΜΕΤ 10 1,08 10,80 Καλώδια

154 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 4Χ1.5 ΜΕΤ 50 0,90 45,00 Καλώδια

155 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ1.5 ΜΕΤ 10 1,15 11,50 Καλώδια

156 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ2.5 ΜΕΤ 50 1,75 87,50 Καλώδια

157 ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ  Φ16-Φ25-Φ35-Φ50-Φ70 ΚΙΛ 5 12,75 63,75 Καλώδια

158 ΦΥΣΙΓΓΙ ΒΟΧ Νο 000 25Α ΕΩΣ 100Α ΤΕΜ 2 4,70 9,40 Αυτοματισμός

159 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ-54 ΤΕΜ 2 7,80 15,60 Αυτοματισμός

160 ΔΕΚΤΗΣ ΤΑΣ RO3 GR  Vc 230 13-14 ΤΕΜ 5 257,00 1.285,00 Αυτοματισμός

161 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΗ 6P4C ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 5 0,80 4,00 Δίκτυα data

162 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ 25 1,20 30,00 Φις - πρίζες

163 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ 20 1,50 30,00 Φις - πρίζες

164 GRBKS06 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣ.2Μ ΠΕΡΙΣΤ.ΜΕ ΠΡΟΣΤ& ΔΙΑΚ. ΤΕΜ 1 14,80 14,80 Φις - πρίζες

165 ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΣΚΕΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΤΕΜ 1 2,80 2,80 Φις - πρίζες

166 ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΛΑΓΙΟ ΤΕΜ 15 6,00 90,00 Φις - πρίζες

167 SINTRA ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 1 3,00 3,00 Διακόπτες

168 SINTRA ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Τ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 1 3,00 3,00 Διακόπτες

169 SINTRA ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΕΜ 1 2,70 2,70 Διακόπτες

170 SIROS 575 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 5 2,30 11,50 Διακόπτες

171 SIROS 575 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 1 2,70 2,70 Διακόπτες

172 SIROS 575 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ RJ11 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 1 5,50 5,50 Διακόπτες

173 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ20 ΤUBIMAC ΜΕΤ 20 1,10 22,00 Σωληνώσεις

174 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ28 ΤUBIMAC  37-0028 ΜΕΤ 10 1,70 17,00 Σωληνώσεις

175 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ32 ΤUBIMAC  37-0032 ΜΕΤ 20 1,95 39,00 Σωληνώσεις

176 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12x12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 20 1,10 22,00 Σωληνώσεις

177 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16x16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 20 1,15 23,00 Σωληνώσεις

178 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25x16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 2 1,70 3,40 Σωληνώσεις

179 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25x25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 2 2,00 4,00 Σωληνώσεις

180 ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΕΜ 30 0,10 3,00 Σωληνώσεις

181 ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 7.5x7.5 ΤΕΜ 10 0,20 2,00 Σωληνώσεις

182 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 10x10 ΤΕΜ 20 0,85 17,00 Σωληνώσεις

183 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ44  Φ 65Χ35 ΤΕΜ 2 1,70 3,40 Σωληνώσεις

184 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ44  Φ 80Χ40 ΤΕΜ 3 2,10 6,30 Σωληνώσεις

185 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ44  80x80x40 ΤΕΜ 2 2,20 4,40 Σωληνώσεις

186 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ55 100Χ100Χ50 ΤΕΜ 1 5,20 5,20 Σωληνώσεις

187 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ55 150x110x70 ΤΕΜ 4 8,10 32,40 Σωληνώσεις

188 ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 300ml ΤΕΜ 2 6,50 13,00 Εργαλεία

189 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 280ΜL ΡΤΧ ΤΕΜ 1 5,50 5,50 Εργαλεία

190 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ΜL ΡΤΧ ΤΕΜ 1 5,50 5,50 Εργαλεία

191 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W 6400K ΤΕΜ 1 48,50 48,50 Προβολείς

192 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W 6400K ΤΕΜ 1 59,70 59,70 Προβολείς

193 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W 6400K ΤΕΜ 1 135,60 135,60 Προβολείς

194 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 50W 4000K ΤΕΜ 4 300,00 1.200,00 Φωτιστικά

195 ΚΑΜΠΑΝΑ LED 30W E27 4000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΙΡ20 HIGH BAY ΤΕΜ 80 18,00 1.440,00 Καμπάνες

196 ΚΑΜΠΑΝΑ LED 50W E27 4000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΙΡ20 HIGH BAY ΤΕΜ 50 22,00 1.100,00 Καμπάνες

197 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 50W, 5000K ΤΕΜ 5 70,50 352,50 Λαμπτήρες
198 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST 50W ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩ- ΤΕΜ 5 105,00 525,00 Λαμπτήρες
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ΓΗΣ

199 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜ 10 31,00 310,00 Υλικά Σύνδεσης

200 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΤΕΜ 10 7,00 70,00 Φωτιστικά

201 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 60W 4000K ΤΕΜ 10 99,00 990,00 Φωτιστικά

202 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 100W 4000K ΤΕΜ 6 135,00 810,00 Φωτιστικά

ΣΥΝΟΛΟ
€ 60.000,00

ΦΠΑ24% 14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ
€ 74.400,00

  
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                                      Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ
  
                                                                      Ο
                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                    
                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΧ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ                     

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ………%…………………………………………

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…............................................................................................................

ΠΟΣΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ……………..     +  ……………   Φ.Π.Α.  24%  =  …………..
ΣΥΝΟΛΟ

 ΘΕΩΡΗΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                      ΛΑΡΙΣΑ..................2018

                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                           (Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

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

ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ / ΛΑΡΙΣΑ/41221]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ]
- Τηλέφωνο: [2413-500277]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [hm@larissa-dimos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa-dimos.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΧ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΑΔΑΣ                 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

α) [……]

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

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

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

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

[ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

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

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

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

[]Ναι []Όχι

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

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

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

 δωροδοκίαx,xi·

 απάτηxii·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

[] Ναι [] Όχι
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

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

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

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

[…]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και
η αντίστοιχη αξία)
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οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

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

[……][…]νόμισμα

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται
να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

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

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

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

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

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

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

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

[……..........................]

[……]

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

[……]

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

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

[] Ναι [] Όχι
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μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

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

[……]

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

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

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

[……]

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

[....……]

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

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... 
………………………………………..[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της επιλογής αναδόχου με 
συνοπτικό διαγωνισμό  της προμήθειας: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΧ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΛΑΔΑΣ  )               συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
              (σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016)

1) για την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της παρούσας:

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου έκδοσης  εντός  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  του  διαγωνισμού ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της διακήρυξης.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε
ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την
ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. 

2) για την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας:

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

3) για την παράγραφο 4 β΄ του άρθρου 6 της παρούσας: 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των  προσφορών του διαγωνισμού,  ότι  δεν  τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία
εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1
και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
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αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή,  στα κράτη -  μέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν  εκδίδονται  τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά  της  παρούσας παραγράφου ή ότι  τα  έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της
παραγράφου 4 του άρθρου 6. 

4)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

6)  Οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  1  και  4  του  άρθρου  6  της  διακήρυξης,  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να
αποδείξει  ότι  τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,  παρότι  συντρέχει  ο
σχετικός  λόγος  αποκλεισμού.  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο
τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις  ερευνητικές  αρχές,  και  έχει  λάβει  συγκεκριμένα  τεχνικά  και
οργανωτικά  μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω
ποινικών  αδικημάτων  ή  παραπτωμάτων.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φoρείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που
παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ι.Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας: 40221
Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας
Τηλέφωνο     : 2413 – 500277
FAX              : 2410 - 251339
E-mail           :  hm@larissa-dimos.gr

   
    ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

       (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

-  Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει,   με όλα τα μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.

- Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με
τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

-  Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση
του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας,
αρκεί  η  προσκόμιση  ανακοίνωσης  της  αρμόδιας  Διοικητικής  Αρχής  για  την  καταχώριση  των  σχετικών
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
    Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
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- Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων
από τα οποία αποδεικνύεται,  με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει  την έδρα του,  η τήρηση των
προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς
και,  συμπληρωματικά,  για  τα  Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε.  ή  άλλα)  που διοικούνται  από συλλογικό  όργανο
(Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα
οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς
και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα  διοίκησης αυτού. - 

Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν υποχρεωτικά:
1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την

περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός)
όπως περιγράφονται ανωτέρω.               

2.  Ιδιωτικό συμφωνητικό  μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:
- Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
- Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος

της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς
- Δηλώνεται  ότι  όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και  εις  ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις

υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας

- Δηλώνεται  ένα  μέλος  ως  υπεύθυνο  για  το  συντονισμό  και  τη  διοίκηση  όλων  των  μελών  της
Ένωσης/Κοινοπραξίας

- Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.

3.  Πράξη  του  αρμοδίου  οργάνου  κάθε  μέλους  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η
έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους:

- Στην Ένωση/Κοινοπραξία και 
Στο Διαγωνισμό.
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

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

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

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

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

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

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

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

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

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

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

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την



ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

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

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

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

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

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

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

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.



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

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

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

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

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

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

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

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

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

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

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

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να



συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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