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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                   

 

ΑΠΟΦΑΖ: 559 

Απφ ην πξαθηηθφ 35
εο

/2018 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε 

δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2018». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 03
ε 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζην 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 

13455/28-09-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ παξφληα 

ήηαλ έμη κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)      1. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία  

2.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο          

3.- Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο    

4.- Γθίλεο Ησάλλεο 

5.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλ/λνο 

6.- Πέηξνπ Υξήζηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εηζεγνχκελνο ην (5ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη: 

 

Σν Σκήκα Ζ/Μ Έξγσλ & πγθνηλσληψλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

καο, ζπλέηαμε ηελ απφ ππ’ απμ. αξηζκφ 43/2018 ηερληθή κειέηε, κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ κειέηε πιαίζηα ηεο εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο απαηηείηαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ, 

ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ θπζηνινγηθά θζείξνληαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Σαλάγξαο λα 

πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ.  

Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζα θέξνπλ ζήκαλζε 

CE ελψ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001. 

Όζνλ αθνξά ηα είδε γηα ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη ηφζν ε θαηαζθεπή φζν θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαζψο θαη ε ζπλδεζκνινγία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε λα 

13943/09-10-2018 
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είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλνληζκνχο DIN VDE, IEC, CEE, ΔΛ.Ο.Σ. θ.ι.π. νη νπνίνη δηέπνπλ 

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε απηέο ζηνηρεία. 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ζα δηελεξγεζεί αλνηθηφο  δηαγσληζκφο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηελ έδξα ησλ Γ.Δ., ζηηο πνζφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 θαη ζηνλ θσδηθφ. 02.20.6662.05 .Δπίζεο έρεη πξνβιεθζεί θαη ππάξρεη 

εηδηθή πίζησζε ζηνλ ππφ ζχληαμε πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019. 
 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

 

1. ΚΑΛΧΓΗΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΧΝ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΑ      

1.5mm2 

m 500 0,25 125,00 

2 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΑ      

2.5mm2 

m 500 0,35 175,00 

3 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      

3x1.5mm2 

m 500 0,80 400,00 

4 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      

3x2.5mm2 

m 500 1,35 675,00 

5 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      

2x1.0mm2 

m 500 0,50 250,00 

6 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ     

3x1.5mm2 

m 500 0,70 350,00 

7 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤM     

3x2.5mm2 

m 500 1,10 550,00 

8 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      

3x1.5mm2 

m 500 0,70 350,00 

9 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      

3x2.5mm2 

m 500 1,00 500,00 

10 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      

4x2.5mm2 

m 500 1,60 800,00 

11 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      

5x2.5mm2 

m 500 2,00 1000,00 

12 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      

5x6.0mm2 

m 100 4,00 400,00 
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2. ΛΑΜΠΣΖΡΔ 

13 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 

Δ40   150W 

ΣΔΜ. 40 15,00 600,00 

14 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 

Δ40   250W 

ΣΔΜ. 40 18,00 720,00 

15 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 

Δ40   400W 

ΣΔΜ. 40 18,00 720,00 

16 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI 

Δ40   1000W 

ΣΔΜ. 20 50,00 1000,00 

17 ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

GU10 LED 6-7W 

ΣΔΜ. 80 5,00 400,00 

18 ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

LED E27  6500K    

9-10W 

ΣΔΜ. 400 5,00 2.000,00 

19 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

LED E27  6500K   

12- 14W 

ΣΔΜ. 400 5,00 2.000,00 

20 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

LED E27  3000K   

12- 14W 

ΣΔΜ. 400 5,00 2.000,00 

21 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

LED E14 6500K       

6-7W 

ΣΔΜ. 400 4,00 1.600,00 

22 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

LED PRISMATIC 

E27 6500K   

ΣΔΜ. 8000 9,00 72.000,00 

23 ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

LED SMD E27 25-

30W 

ΣΔΜ 700 18 12.600,00 

24 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ27 

ΥΧΡΗ 

ΚΑΛΤΜΜΑ 6400Κ   

55W 

ΣΔΜ. 200 12,00 2.400,00 

25 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ40 

ΥΧΡΗ 

ΚΑΛΤΜΜΑ 6400K   

85W 

ΣΔΜ. 200 15,00 3.000,00 

26 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

ΝΑΣΡΗΟΤ 150W 

ΣΔΜ. 50 10,00 500,00 
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27 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

ΝΑΣΡΗΟΤ 250W 

ΣΔΜ. 50 14,00 700,00 

28 ΛΑΜΠΣΖΡΑ 

ΦΘΟΡΗΟΤ LED 

10W 

ΣΔΜ. 50 4,00 200,00 

29 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  

ΦΘΟΡΗΟΤ LED 

20W 

ΣΔΜ. 50 6,00 300,00 

 

3. ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΟΛΔΗ-ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

30 ΦΧΣΗΣΗΚΟ 

ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

ΝΑΣΡΗΟΤ 250W 

ΣΔΜ. 15 90,00 1.350,00 

31 ΦΟΤΚΑ Φ 300 ΣΔΜ. 50 10,00 500,00 

32 ΒΑΖ ΓΗΑ 

ΦΟΤΚΑ ΜΔ 

ΝΣΟΤΗ 

ΠΟΡΔΛΑΝΖ 

Φ300 

ΣΔΜ. 50 3,00 150,00 

33 ΠΡΟΒΟΛΔΑ 

ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

400W 

TEM 20 60,00 1.200,00 

34 ΠΡΟΒΟΛΔΑ 

ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

1000W 

TEM 8 250,00 2.000,00 

35 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 

50W IP 65 

ΣΔΜ. 10 30,00 300,00 

36 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 

100W IP 65 

ΣΔΜ. 10 60,00 600,00 

37 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 

150W IP 65 

ΣΔΜ. 10 70,00 700,00 

38 ΠΤΚΝΧΣΖ 

ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ HQI 

250W 

ΣΔΜ. 50 3,00 150,00 

39 ΔΚΚΗΝΖΣΖ HQI  

400W 

ΣΔΜ. 50 5,00 250,00 

40 ΦΧΣΗΣΗΚΟ 

ΚΟΛΟΝΑ  

ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 

ΣΔΜ 50 24,00 1.200,00 

41 ΣΑΗΝΗΑ 

ΣΖΡΗΞΖ  

Μ 50 2,00 100,00 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



42 ΦΗΓΚΣΖΡΑ 

ΣΑΗΝΗΑ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΔΜ 100 0,80 80,00 

 

4. ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ 

43 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟ

ΠΣΖ ΡΑΓΑ 10A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

44 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟ

ΠΣΖ ΡΑΓΑ  16A 

ΣΔΜ. 30,00 5,00 150,00 

45 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟ

ΠΣΖ ΡΑΓΑ  20A 

ΣΔΜ. 30,00 5,00 150,00 

46 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟ

ΠΣΖ ΡΑΓΑ  25A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

47 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟ

ΠΣΖ ΡΑΓΑ  32A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

48 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟ

ΠΣΖ ΡΑΓΑ  40A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

49 ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΣΔΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 20,00 3,00 60,00 

50 ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΑΠΛΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΣΔΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 30,00 3,00 90,00 

51 Μ/ ΝΑΣΡΗΟΤ 

250W 

TEM 20 20,00 400,00 

52 Μ/ ΝΑΣΡΗΟΤ 

400W 

TEM 20 24,00 480,00 

53 ΑΦΑΛΔΗΑ 

(ΦΤΗΓΓΗΟ)     16A 

ΣΔΜ. 50 0,25 12,50 

54 ΑΦΑΛΔΗΑ 

(ΦΤΗΓΓΗΟ)     20A 

ΣΔΜ. 50 0,25 12,50 

55 ΑΦΑΛΔΗΑ 

(ΦΤΗΓΓΗΟ)     35A 

ΣΔΜ. 50 0,40 20,00 

56 ΑΦΑΛΔΗΑ 

(ΦΤΗΓΓΗΟ)     63A 

ΣΔΜ. 50 0,50 25,00 
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57 ΚΟΤΣΗ 

ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ 

EΞΧΣ.100x100, 

ΣΔΜ. 20 3,00 60,00 

58 ΚΟΤΣΗ 

ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ 

ΔΞΧΣ.190x150 

ΣΔΜ. 20 4,00 80,00 

59 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΣΔΓΑΝΖ 

ΣΔΜ. 20 5,00 100,00 

60 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΣΔΜ. 20 4,00 80,00 

61 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ 

ΡΑΓΑ 220V 16A 

ΣΔΜ. 20 4,00 80,00 

62 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣ

Ζ ΡΑΓΑ 

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ  

16A 

ΣΔΜ. 20 16,00 320,00 

63 ΦΧΣΟΚYTΣΑΡΟ 

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ 

10AΜΟΝΧΣΗΚΖ 

ΣΑΗΝΗΑ  

ΣΔΜ. 30 25,00 750,00 

64 ΜΟΝΧΣΗΚΖ 

ΣΑΗΝΗΑ 

ΣΔΜ. 200 1,00 200,00 

65 ΝΣΟΤΗ 

ΠΟΡΔΛΑΝΖ 

ΜΔ Δ27 

ΣΔΜ. 100 0,80 80,00 

66 ΝΣΟΤΗ 

ΠΟΡΔΛΑΝΖ 

GU10 

ΣΔΜ. 100 1,00 100,00 

67 ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΞΧΣΔΡ.ΜΗΑ 

ΔΗΡΑ 

ΣΔΜ. 10 32,00 300,00 

    ΤΝΟΛ

Ο 1 

120.865,00 

    Φ.Π.Α.(

24%) 

29.007,60 

    ΤΝΟΛ

Ο 2 

149.872,60 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



ΓΔΝΗΚΑ 

 Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο πγηεηλήο, δηάζεζεο 

θαη εκπνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθψο ζήκαλζε CE ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα απηήο.  

 Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά πξφηππα θαη 

θαλνληζκνχο (ΔΛ.Ο.Σ. ΔΝ), κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηαζθεπήο – 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο Δπξσπατθψλ Ηλζηηηνχησλ Πνηφηεηαο (Διιεληθφ ΔΛΟΣ, 

Γεξκαληθφ VDE, Απζηξηαθφ OVE, θ.ι.π.).  Γηα φ,ηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ 

νη αληίζηνηρνη Γεξκαληθνί Καλνληζκνί (DIN), νη Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη 

A.A.S.H.O) θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη 

λα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ απηά πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, ρσξίο βιάβεο ή 

ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηελ 

πνηφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο, ην ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ 

εκθάληζε ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα  έρνπλ πεξάζεη απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, δνθηκέο, 

κεηξήζεηο (δηαπίζηεπζε απφ Δζληθφ ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο Α.Δ., Δ.Τ.Γ.), πξνθεηκέλνπ λα 

πηζηνπνηείηαη ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Σα πιηθά ζα θέξνπλ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά. Σα φκνηα πιηθά 

ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην παξαγσγφ θαη πξνκεζεπηή ράξηλ ηεο νκνηνκνξθίαο θαη 

νκνηνγέλεηαο ηεο θαηαζθεπήο. Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια 

ζπζθεπαζκέλα θαη ζεκαζκέλα κε εηηθέηεο φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο, ν ρξφλνο παξαγσγήο ηνπο, 

Δπίζεο λα θαηαηεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα παξαθάησ: 

 ηερληθφ θπιιάδην φπνπ ζα πξνθχπηεη ε ζπκθσλία ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ κε ηηο 

δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο παξαγσγήο ISO 9001 ησλ εξγνζηάζησλ 

θαηαζθεπήο . 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001, ISO 14001, γηα ηε ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία. 

 Γηα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί 

αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην εζληθφ κεηξψν παξαγσγψλ θαη βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο ζε  ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηνπο εηζαγσγείο ησλ 

πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ  πξντφλησλ 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα.  

 

   

 1. ΚΑΛΧΓΗΑ 
 

1-2 ΚΑΛΧΓΗΑ ΝΤΑ 1,5mm2, 2,5mm2 
      Καιψδηα θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΛΟΣ 563.3. 

 

3-5 ΚΑΛΧΓΗΑ ΝΤΛ 3x1,5mm2, 3x2,5mm2 
      Καιψδηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 563.5 

 

6-7  ΚΑΛΧΓΗΑ ΝΤΜ 3x1,5mm2, 3x2,5mm2 
      Καιψδηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν κε ΔΛΟΣ 563.4 

 

8-12 ΚΑΛΧΓΗΑ ΝΤΤ 

 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



    Καιψδηα γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο, ηξηπνιηθά, πεληαπνιηθά, δηαηνκήο 3 Υ 1,5 

mm2, 3 Υ 2,5 mm2, 4 X 2.5mm2,  5 Υ 2.5 mm2, 5 Υ 6 mm2, κε κφλσζε θαη καλδχα απφ 

PVC, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 843.   

` 

 

2.  ΛΑΜΠΣΖΡΔ 

 

13-16 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  HQI 
   1. 150 W,E40 κήθνο πεξίπνπ  230mm, δηακέηξνπ 46mm θσηεηλφηεηαο απφ 13.000 lumen, 

δηάξθεηαο δσήο απφ 18.000 ψξεο θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220-240V. 

    2. 250W, Δ40, κήθνο πεξίπνπ 230mm, δηάκεηξνο πεξίπνπ 46 mm, θσηεηλφηεηαο 20.000 

lumen, δηάξθεηαο δσήο  απφ 20.000 ψξεο θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220-240V. 

   3.  400 W, E40, κήθνο πεξίπνπ 260 mm, δηάκεηξνο πεξίπνπ 50 mm, θσηεηλφηεηαο απφ 

40.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 20.000 ψξεο θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220-240V. 

     4.1000W E40 απφ 90.000lumen δηάξθεηα δσήο απφ 9.000ψξεο  θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-

240V 

17  ΛΑΜΠΣΖΡΑ  GU10 LED 
 Λάκπα  GU10 LED, 6-7 W, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V, 6000-6500K θσηεηλφηεηαο 

απφ 500Lumen, ρξφλνπ δσήο πεξίπνπ 23.000 σξψλ, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

 

18-23 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED 
1.  LED 9-10W, E27, 6000-6500Κ, θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 800lumen, δηάξθεηαο δσήο 

23.000 ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110 mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

2.   LED 12-14W, E27 6000-6500K  θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 1000 lumen, δηάξθεηαο δσήο 

23000 ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110 mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

3.   LED 12-14W, E27 2700-3000K  θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 1000 lumen, δηάξθεηαο δσήο 

23000 ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110 mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

4.  LED 6-7W E14, 6000- 6500Κ θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 600lumen, δηάξθεηαο δσήο 

23000ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

1. LED 13-15W E27 νδηθνχ θσηηζκνχ PRISMATIC, ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6000-6500 Κ, 

θαηάιιεινο γηα εμσηεξηθή ρξήζε θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 1480 lumen,γσλία δέζκεο απφ 270 

κνίξεο δηάξθεηαο δσήο απφ 23.000 ψξεο κήθνπο έσο 150 mm, θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V- 

240V ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+ . 

2. LED E27 25-30W αριαδσηή 4000-4200Κ θσηεηλφηεηα 3300 lumen ,άλνηγκα δέζκεο 330 

κνίξεο, δηάξθεηα δσήο 40.000ψξεο ,θχθινη αθήο-ζβέζεο απφ 50.000on/off,ζηεγαλφηεηαο 

ΗΡ44, κήθνο 180mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

 

 24-25 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  
1.  55W, E27 ειεθηξνληθφο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6400Κ θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 

2.700lumen,  δηάξθεηαο δσήο απφ 12.000ψξεο κήθνπο έσο 160mm. 

 85W, E40 ειεθηξνληθφο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6400Κ θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 

4.200lumenδηάξθεηα δσήο απφ 12.000ψξεο κήθνπο έσο 280mm. 

 

26-27 ΛΑΜΠΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ ΝΑΣΡΗΟΤ 
2. 150W, ζσιελνεηδήο θσηεηλφηεηαο απφ 7.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 30.000 ψξεο. 

3. 250W, ζσιελνεηδήο θσηεηλφηεηαο απφ 30.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 50.000 ψξεο 

κήθνπο  έσο 260 mm. 

28-29 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΗΟΤ LED 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



1. Λάκπα θζνξίνπ LED 9-10W , 6400Κ θσηεηλφηεηαο απφ 1.000lumen δηάξθεηα δσήο 

40.000ψξεο ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+.  

2. Λάκπα θζνξίνπ LED 18-20W , 6400Κ πεξίπνπ 2.000lumen δηάξθεηα δσήο 40.000ψξεο, 

θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V- 240V ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

 

 

3.ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΟΛΔΗ-ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

 

30.ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ ΝΑΣΡΗΟΤ 
 Πιήξεο θσηηζηηθφ δξφκνπ βξαρίσλνο 250 W, πςειήο πίεζεο λαηξίνπ, ν ρψξνο ιακπηήξα 

θαη ν ρψξνο νξγάλσλ ζα έρνπλ ζηεγαλφηεηα αληίζηνηρα ΗΡ66/44, ζηξαγγαιηζηηθφ 

πελίν,εθθηλεηή, ππθλσηή θαη αζθαιεηνζήθε., ΔΝ 60598-1,ΔΝ 60598-2-1,60598-2-3. 

31. ΜΠΑΛΑ 
 Μπάια γαιαθηεξή ρσξίο γξίθα PC ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

32. ΒΑΖ ΓΗΑ ΜΠΑΛΑ 

    Βάζε κε ληνπί πνξζειάλεο γηα κπάια Φ300ΔΝ 60598.2-1 

 

33.ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 400W 
 Πξνβνιέαο 400W πςειήο πίεζεο, Δ40 ΗΡ66 πιήξεο απφ ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα 

αινπκηλίνπ θαη ηδάκη απφ ππξίκαρν γπαιί, ζπγθξάηεζεο κε θιηπ αινπκηλίνπ, ζηξαγγαιηζηηθφ 

πελίν, ειεθηξνληθφο εθθηλεηήο , ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ θιέκκα ζχλδεζεο. EN 

60598-1, EN60598-2-5. 

34. ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 1000W 
 Πξνβνιέαο 1000W πςειήο πίεζεο, Δ40 ΗΡ66 πιήξεο απφ ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα 

αινπκηλίνπ θαη ηδάκη απφ ππξίκαρν γπαιί, ζπγθξάηεζεο κε θιηπ αινπκηλίνπ, ζηξαγγαιηζηηθφ 

πελίν, ειεθηξνληθφο εθθηλεηήο , ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ θιέκκα ζχλδεζεο. EN 

60598-1, EN60598-2-5. 

 

35. ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 50W 
 Πξνβνιέαο LED 50W κε βάζε ζηήξημεο γηα εμσηεξηθφ ρψξν 6500Κ ΗΡ65,απφ 50.000h 

θσηεηλφηεηαο απφ 5000lumen 220-240V ,EN 60598-2-5, EN 60598-1, EN 62493. 

 

36. ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 100W 
Πξνβνιέαο LED 50W κε βάζε ζηήξημεο γηα εμσηεξηθφ ρψξν 6500Κ ΗΡ65,απφ 30.000h 

θσηεηλφηεηαο απφ 5000lumen 220-240V ,EN 60598-2-5, EN 60598-1, EN 62493. 

37. ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 150W 
Πξνβνιέαο LED 150W κε βάζε ζηήξημεο γηα εμσηεξηθφ ρψξν 6500Κ ΗΡ65,απφ 30.000h 

θσηεηλφηεηαο απφ 5000lumen 220-240V ,EN 60598-2-5, EN 60598-1, EN 62493. 

 

38. ΠΤΚΝΧΣΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ HQΗ 250W 
Ππθλσηήο γηα θσηηζηηθφ HQΗ, 250W, 250V, 50-60HZ, ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο -25 C -  

+85C, EN 61048,EN61049. 

39.  ΔΚΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑ ΠΡΟΒΟΛΔΑ HQI 
 Δθθηλεηήο γηα πξνβνιέα HQI 70-400W, 198-264V, EN 60926. 

40. ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 
Φσηηζηηθφ θνιφλαο ηχπνπ ΓΔΖ πιήξεο κε βξαρίσλα ζηδήξνπ, αληαπγαζηήξα δηαζηάζεσλ 

πεξίπνπ 315mm x 155mm θαη ληνπί Δ27, ζηεγαλφηεηαο απφ ΗΡ23. 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



41. ΣΑΗΝΗΑ ΣΖΡΗΞΖ 
Σαηλία ζηήξημεο κεηαιιηθή (ηζέξθη) ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΓΔΖ GRA2 ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 20mm x 0,40mm. 

42. ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΣΑΝΗΑ 
θηγθηήξαο ηαηλίαο ζηήξημεο κεηαιιηθφο (ζπλδεηεξάθη) ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΓΔΖ 

GR42. 

 

 

4.ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ 

43- 48  ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  16, 20Α, 25Α, 32Α, 40Α 
 4,5ΚΑ, IEC 60898, 50/60HZ, 230V/400V γηα εγθαηάζηαζε ζε ξάγα DIN 35mm ΔΝ 

60898-1.      

 

49 ΓΗΑΚΟΠΣΔ – ΠΡΗΕΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 
 Γηαθφπηεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ρσλεπηφο ΗΡ44, κε θάιπκα / κπνπηφλ απφ άζξαπζην, 

αληηζηαηηθφ, ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ θαη κεραληζκφ απφ πνξζειάλε γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 240 

v θαη ξεχκα έληαζεο 10Α 

50.  ΓΗΑΚΟΠΣΔ – ΠΡΗΕΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 
 Γηαθφπηεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ  ΗΡ65, 16Α 250V, ΔΝ 60669-1.  

 

51-52 Μ/ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΛΟΓΟΝΗΓΗΧΝ 
 Μ/ αηκψλ λαηξίνπ θαη κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 250W κεησκέλεο θαηαλάισζεο 

ξεχκαηνο  230V/50HZ EN61347-2-9, EN60923. 

 Μ/ αηκψλ λαηξίνπ θαη κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 400W κεησκέλεο θαηαλάισζεο 

ξεχκαηνο  230V/50HZ EN61347-2-9, EN60923. 

53-56 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)16A, 20A, 35A, 63A 
 Κπιηλδξηθή αζθάιεηα (θπζίγγην), ηαρείαο ηήμεσο, εληάζεσο ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν αζθαιείαο EN60269-1, EN60269-3. 

 

57-58  ΚΟΤΣΗ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ  ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 
 Κνπηί δηαθιάδσζεο εμσηεξηθφ  ΗΡ66, 400V ζηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ EN60695-2-11. 

 

59-61 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ  
1.  Δμσηεξηθή ζηεγαλή 16Α 250V IP 65 EN 60884-1 

2.  Δζσηεξηθή 16Α 250V 

3.  Δζσηεξηθή ξάγαο 16Α,250V ΗΡ 20 

 

62.ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ 
 Αλαινγηθφο ρξνλνδηαθφπηεο ξάγαο, 16 Α, κε εθεδξεία 100 σξψλ, ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ 

15 ιεπηά, πιάηνο ελφο ζηνηρείνπ, ΔΝ 60730-1, ΔΝ60730-7-2. 

 

63.ΦΧΣΟΚΤTΣΑΡΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ 
 Φσηνθχηηαξν εκέξαο / λχρηαο 16Α, 2 – 200 lux, κέγηζηνπ θνξηίνπ 2 kw, ηάζεο 

ιεηηνπξγίαο 230V, IP65, ΔΝ 60669-1,ΔΝ 60669-2-1. 

 

64.ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΝΗΑ  
Μνλσηηθή ηαηλία καχξε PVC  

 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



65. ΝΣΟΤΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ ΜΔ ΛΑΜΑΚΗ 
Νηνπί πνξζειάλεο κε ιακάθη έιαζκα, αξηζηεξά-δεμηά Δ27 ΔΝ 6023 

 

66. ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΗΑ  ΔΗΡΑ 
Πίλαθαο εμσηεξηθφο, κεγέζνπο 1 ζεηξάο απφ 6-8 ζέζεσλ, ζηεγαλφο θαηά ΗΡ 40,ΗΚ 09 θιάζε 

ειεθηξηθήο κφλσζεο ΗΗ. Θα είλαη απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, κε πφξηα αλνηγφκελε είηε 

αξηζηεξά είηε δεμηά . Σν πιαίζην ζα αθαηξείηαη γηα επθνιφηεξε θαισδίσζε θαη ηνπνζέηεζε 

ησλ πιηθψλ θαζψο θαη κε θιέκκεο νπδεηέξνπ θαη γείσζεο κε βίδεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

IEC 60670-24. 

 

Ζ  εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνηείλεηαη  λα  γίλεη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο απηέο  ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 

Σελ 28
ε
 επηεκβξίνπ 2018 ππνβιήζεθε απφ ην Σκήκα Ζ/Μ Έξγσλ & πγθνηλσληψλ 

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. 13437 ηεθκεξησκέλν 

αίηεκα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ 

πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 2018.  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 (Α΄/133), ν 

δήκαξρνο απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ 

πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε , κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο. Γα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

απαηηνχκελε εμεηδηθεπκέλε πίζησζε. 

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 470/2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην 

Γήκαξρν εγθξίζεθε δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.20.6662.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 2018» γηα ην έηνο 2018 θαη πνζνχ 119.872,60 € γηα ην έηνο 2019. 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνλ Κ.Α. 02.20.6662.05 κε 

ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

2018» έρεη ππνβιεζεί ην πξσηνγελέο αίηεκα πνπ έιαβε αξηζκφ ΑΓΑΜ 

18REQ003756791/28-09-2018. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ, 

ε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 2018. 

2. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα 

ηε ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 2018. 
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ όςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

3. Σηο δηαηάμεηο Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ. 

8.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

9.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ  80/2016  «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο 

ηζρχεη.  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1,  

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «θχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

18. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

19. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

20. Σηο εθδνζείζεο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 

απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε 

(Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α. θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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21. Σελ ππ’ απμ. αξηζκφ 43/2018 ηερληθήο κειέηεο  ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ Έξγσλ & 

πγθνηλσληψλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

22. Σν ππ’ αξηζκ. 18REQ003756791/28-09-2018πξσηνγελέο αίηεκα. 

23. Σν ππ. αξηζκ. 13437/28.09.2018 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο 

24. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 150.000,00 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 

02.20.6662.05 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018, γηα πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ. Σν πνζφ ησλ 30.000,00 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6662.05 νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018 θαη ην πνζφ ησλ 119.872,60 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6662.05 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

25. Σελ ππ’ αξηζ. 470/2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο. 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. αξηζκφ 

43/2018 ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Ζ/Μ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ 2018, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 149.872,60 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

Σν πνζφ ησλ 30.000,00 € ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6662.05 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2018» ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ελψ ην 

ππφινηπφ πνζφ ησλ 119.872,60 ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.6662.05 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2018» 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 470/2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Σαλάγξαο. 

 

2. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ 

ΔΖΓΖ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηε 

ζπληήξεζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 2018», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 120.865,00 πιένλ 

ΦΠΑ θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Πακ. Σαμηαξρψλ 1,  

Πφιε ρεκαηάξη Βνησηίαο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 32009 

Σειέθσλν 2262351100 

Φαμ 2262351117 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  info@tanagra.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΧΣΖΡΗΑ ΝΗΚΑ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.tanagra.gr 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Πακ. Σαμηαξρψλ 1,  

Πφιε ρεκαηάξη Βνησηίαο 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη o Γήκνο Σαλάγξαο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε,  

Τπνηνκέαο ΟΣΑ 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη :  Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην  είλαη ην ειιεληθφ δίθαην  :  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο  

είλαη δηαζέζηκεο απφ : 

ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.tanagra.gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο. 
 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη  ν Γήκνο Σαλάγξαο .  Ζ δαπάλε γηα 

ηελ ιφγσ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 02.20.6662.05 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο  2018 κε ην πνζφ ησλ 30.000,00 € θαη  ηνλ αληίζηνηρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο  2019 κε ην πνζφ ησλ 119.872,60 €.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δηδηθφηεξα, ε  παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο. Γηα ηελ 

αλσηέξσ πίζησζε εθδφζεθε:  

 

α) ε αξηζ. 470/2018 απφθαζε  Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλσηέξσ πνιπεηήο 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. : 02.20.6662.05 θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε  πνζνχ 30.000,00επξψ 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνπο 2018 (απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο) 

β) ε Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο  κε α/α 470/2018 Μεηξψνπ Γέζκεπζεο  ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία δεζκεχζεθε πίζησζε πνζνχ 149.872,60.€ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ 1α 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016)  γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 02.20.6662.05 

ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2018 & 2019.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

ηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο απαηηείηαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ θπζηνινγηθά θζείξνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα αθνξά ηα απαηηνχκελα ειεθηξνινγηθά πιηθά, φπσο απηά αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 43/2018 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ Έξγσλ 

& πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

 (CPV: 31681410-0 , 31500000-1, 31321210-7 , 31500000-1) 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ.  
Ο πξνυπνινγηζκφο ηε πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 120.865,00 ζπλ 29.007,60 Φ.Π.Α. 24%. 

πλνιηθά δειαδή πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  149.872,60 €. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη  

πάληνηε κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο  

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο
1
: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 
                                                           
1
 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην 

θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν 

εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο ξήηξαο επειημίαο. 
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 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 Σεο ππ’ αξηζ. 43/2018 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ Έξγσλ 

& πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 Σεο ππ’ αξηζκ. 470/2018 απφθαζεο  Γεκάξρνπ , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλσηέξσ 

πνιπεηήο δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 02.20.6662.05 θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε  πνζνχ 

30.000,00 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνπο 2018 (Α/Α 470/2018 ΜΖΣΡΧΟΤ ΓΔΜΔΤΖ ηεο 

αληίζηνηρεο ΑΑΤ) 

 Σεο  ππ’ αξηζκ.  559/2018 Απφθαζεο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ Έξγσλ 

& πγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ αθνξά ηελ 

««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 2018» θαη θαηαξηίζηεθαλ νη φξνη 

δηαθήξπμεο πεξί δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

παξνρή ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο www.promitheus.gov.gr, θαηφπηλ πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη δχν εκεξψλ 

απφ ηελ αλάξηεζε ηεο Πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ  

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

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗ

Α & ΧΡΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗ

ΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ

ΗΑ & ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.

gr  

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

12/10/2018 
12/10/2018 θαη 

ώξα 13:00 

5/11/2018 θαη 

ώξα 13:00. 

 

Ζκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΖΓΖ:  

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 12/10/2018 θαη ώξα 13:00. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ:  5/11/2018 θαη ώξα 13:00. 

 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)   

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. :  http://www.promitheus.gov.gr,  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη  ζηνλ Διιεληθφ Σνπηθφ  

Σχπν  

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί επίζεο  ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.tanagra.gr 

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο
2
  

                                                           
2
 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαηά ζεηξά ηζρχνο   είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα  ηεο (κειέηε ηεο ππεξεζίαο θαη έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο  

 Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]
 
 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

 Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  www.tanagra.gr, 

απ‟ φπνπ κπνξνχλ 

λα ηα πξνκεζεχνληαη δσξεάλ. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγόηεξν 8 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., ην αξγόηεξν εληόο ηεζζάξσλ εκεξώλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν 

ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ 

ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγόηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
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Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  Σπρφλ ελζηάζεηο ή 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)
3
. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 
4. 

 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
5 

 

 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη  θαη ζηελ αγγιηθή  γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
6
. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

                                                           
3
 Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε 

κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 

αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα 

„‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
4
 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
5
 Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017 (Α 

171).  
6
 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
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Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ 

αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 

Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

(ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) 

ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  

ππνβνιήο πξνζθνξψλ
7
, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

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

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  2.417,30 επξψ  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

                                                           
7
 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 πεξ. ε ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ λ. 

4497/2017. 
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2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016
8
. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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 Πξβ. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 

4497/2017 (Α' 171). 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 
9
 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
10

.  

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
11

 

2.2.3.3  Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 
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 Πξβι. παξ. 10 άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017.  
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 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα    πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) 

ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
11

 Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4488/2017. 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016
12

,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
13

,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
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 Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 1 ηνπ λ. 4497/2017. 
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 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ 

νξίσλ) ή ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.  

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο  

2.2.3.5 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
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 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 

ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
16

. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
17

  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 

                                                           
14

 Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 

4497/2017.  
15

 Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 10 ηνπ λ. 

4497/2017. 
16

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
17

 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
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ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο 

κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη 

ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην  

ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο  ηα αλσηέξσ  ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ  γηα θαζέλα 

κέινο μερσξηζηά 

 

2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο, ην 

πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζηελ 

παξνύζα Παξάξηεκα ΗΗΗ ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο 

Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαζώο θαη ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 

23 ηεο ΔΑΑΓΖΤ  
 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ: 

1) Σν ΣΔΤΓ πνπ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο βξίζθεηαη 

ζπλεκκέλν ζην ηέινο απηήο  απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί 

ππνρξεσηηθά από ηνπο  έρνληεο πξνο ηνύην ππνρξέσζε λνκίκσο θαη πξνζεθόλησο 

ππνγεγξακκέλν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ) 

 

2)  Οη νηθνλνκηθνί  θνξείο  πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ  κόλν ηελ Δλόηεηα α  ηνπ Μέξνπο 

ΗV ρσξίο λα ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ  νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΗV ηνπ ΣΔΤΓ  

3) Σν ΣΔΤΓ  ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξόκελα 

ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΓΖΓΗΔ- ΜΔΡΟ Β), 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79Α ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηζρύεη.  

Δπί λνκηθώλ πξνζώπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

1.Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΤΔΥΓ ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαηά πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απόδεημε ησλ 

ιόγσλ απνθιεηζκνύ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζύλνιν ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ 

ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηόλ. 

2. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην 

πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
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νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.4, θξίλνληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4)
18

. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ 

νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
19

. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
20

: 

                                                           
18

 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 
19

 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
20

 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 

δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

 Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο 

απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο 

ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ 

δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.)  

 3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 

4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή  θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 

ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο  α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.  

 4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ 

κεηξώνπ εθδόζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε  ηεο έγγξαθεο 

πξφζθιεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ζηα 

πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό θαηά 

ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν  

Δηδηθόηεξα ηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (IKE), 

ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.4 ΠΔΡ.β’  πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο εθδόζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε  ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.  
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν 

δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν 

ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

γ) γηα ηελ  Παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

Πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  θαηαθχξσζεο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά 

ελήκεξνο 

Δπηπιένλ πέξαλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2  απαηηείηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο 

                                                                                                                                                                                     

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.   
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Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 

φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή 

φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν 

ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

θαη 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη 

δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016. 

B. 2  Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απόδεημε θαηαιιειόιεηαο 

γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) πξνζθνκίδνπλ: 

Α) Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζεο.  

Β) Δηδηθφηεξα νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Δηδηθφηεξα νη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ  Δηδηθφηεξα πξνζθνκίδνπλ 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην από ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, 

ηόζν θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ,  όζν θαη θαηά ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. Δπίζεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηεο αλαθεξόκελεο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
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Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα 

κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε 

λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 

πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.4. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά:  βάζεη ηηκήο  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο  γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 

θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ 

εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν 

εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

(ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  
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2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο
21

. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
22

, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 

δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα 

ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν pdf]   

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  

πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 

4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ 
                                                           
21

 Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
22

 Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 56902/215/2017  
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θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο 

(Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην 

λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ
23

: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016
24

, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη 

αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο 

(Παξάξηεκα ΗΗΗ ), 

β) εγγύεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 

2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

- Έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο ηεο 

ππεξεζίαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ 

κε απηή δηαηάμεσλ ησλ θείκελσλ λφκσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.  

- Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

-Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ε ζχκβαζε 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ 

γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 

ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίδεηαη ζηελ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. 

Δκθάληζε νπνηαζδήπνηε ηηκήο (πρ αληαιιαθηηθνχ, ππεξεζίαο, απνδεκίσζεο, αλαζεψξεζεο 

θιπ) ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νδεγεί ζηελ απφξξηςε απηήο σο απαξάδεθηεο.  

                                                           
23

 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 
24

 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) 

www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηδίσο ΟΛΑ  ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ  όπσο 

ΑΤΣΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ, θαη πξέπεη  επηπιένλ λα  πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά, ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 Σν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ήηνη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δνκή, ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 Τπεύζπλε δήισζε φηη ε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηε κειέηεο. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 όπνπ ζα δειώλεη όηη: 

ο ηηο δηαηάμεηο πγηεηλήο, δηάζεζεο θαη 

εκπνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη φηη ηφζν ε θαηαζθεπή φζν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ΔΛ.Ο.Σ.) ή/θαη ησλ 

αληίζηνηρνπ Δπξσπατθψλ ( VDE, OVE, θιπ). Γηα φ,ηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ νη αληίζηνηρνη Γεξκαληθνί Καλνληζκνί (DIN), νη Ακεξηθαληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O) θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ή πξνκεζεπηή. 

ξντφληα πξνέξρνληαη απφ βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκφδνπλ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9000:2000 

 

δνθηκέο, κεηξήζεηο (δηαπίζηεπζε απφ Δζληθφ ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο Α.Δ., Δ.Τ.Γ.). 

 Πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθφ θπιιάδην φπνπ ζα πξνθχπηεη ε ζπκθσλία ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο παξαγσγήο ISO 9001 ησλ εξγνζηαζίσλ 

θαηαζθεπήο . 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001, ISO 14001, ISO18001 γηα ηε 

ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία. 

 Γηα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί 

αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην εζληθφ κεηξψν παξαγσγψλ θαη βεβαίσζε 

ζπκκεηνρήο ζε  ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα ηνπο εηζαγσγείο ησλ 

πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ  πξντφλησλ 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα.  

 Όια  Σα Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ηηο  ζεκάλζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, 

φπσο απηά δεηνχληαη ζηε κειέηε γηα θάζε είδνο. 

 

Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία 

ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα 

αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλνπλ
25
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ  θαη  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα IΗ 

(Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ηεο δηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα :   

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) 

θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 

Καζώο ε  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο  εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ππνρξενύηαη λα επηζπλάςεη ζηελ  ειεθηξνληθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, επηπιένλ ζπκπιεξσκέλν  θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, ην 

ζπλεκκέλν ζην   

ηέινο ηεο  παξνύζαο  έληππν νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο   κνξθή εγγξάθνπ  .pdf. 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ)  

 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα.
 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
.
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 

πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε 

ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
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παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
26

 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 

πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 

2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. 

(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
27

  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ). ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, πνπ δελ επηηξέπεηαη 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε)  ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
28

 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
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 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
27

 Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
28

 Βι. ηδίσο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ΤΑ 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» (άξζξν 16) 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά»  ε νπνία ζα γίλεη ηέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 πκ  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη 

ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε 

πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα 

νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ
29

. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 

πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί 

λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε 

ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ 

ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 

θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ 
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 Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ 
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θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή
30

 πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά 

αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο
31

.   

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
32

 («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
33

 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, 

εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 

πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε  

ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  
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 κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζχζηεκα ΔΗΓΗ 
31

 Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 
32

 ήηνη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ 60.000, 00 επξψ, ζηηο νπνίεο αθνξά ην παξφλ 

ππφδεηγκα. Πξβι. εδάθην γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18 ηνπ λ. 

4497/2017. 
33

 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
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ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη 

πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 

εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ
34

.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 

νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:  

πνζνζηφ 10%
35

 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50%
36

 ζηελ 

πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ 

θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. 

ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ 
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 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 
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 Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 

επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ 

θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016) 
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πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .
37

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο
38

 απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ 

ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 

ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο 

εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε 

πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
39

 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
40

. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
41

 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά 

πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν 

ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε 

ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
42

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 

4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο 

ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 
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 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 26 ηνπ λ. 4497/2017. 
38

 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 27 ηνπ λ. 4497/2017. 
39

 Πξβι. άξζξν 360 ηνπ λ. 4412/2016 
40

 Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 
41

 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΤΑ αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)».  
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πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 

νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 

4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην 

άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ 

θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ 

κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο
43

. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ
44

. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 

ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε 

ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 

372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
45

. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά 

απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 

αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ,  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2  Δπηζεκαίλεηαη  φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. 

Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ 

δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ 

ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνύ ΔΜΠΑ ηνπ ππόρξενπ 

παξαγσγνύ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .46 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
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ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 

ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) 

νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 

11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/
47

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο  ή κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην  πάληνηε 

κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
48

  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
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 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017. 
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 βι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :]  

α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζύκθσλα κε ηα 

αλαιπηηθά νξηδόκελα ζην άξζξν 11 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο ηεο 

Τπεξεζίαο  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
49

, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: [αλαθέξνληαη απφ ηελ Α.Α. θαηά πεξίπησζε νη 

λφκηκεο θξαηήζεηο].  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
50

 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)
51

 . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ3% 

θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
52

  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 
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 Πξβι. άξζξν 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 34 θαη 35 ηνπ λ. 

4497/2017.  
50

 Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν 

ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
51

 Πξβι Τπνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 

4412/2016  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην 

νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην 

είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα 

ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν
53

 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε 

ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ 

ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν 

αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ 

ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε 

απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 

ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν 

αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
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 Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 

ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
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  νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά 

αλαθεξόκελα ζην άξζξν 7 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο  
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 

4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε 

ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην 

πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 

απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, 

πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16
55
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 Πξβι. άξζξν 205 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 37 ηνπ λ. 4497/2017 
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 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο 

ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, 

ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα 

ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο”  

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208  θαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ 

ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη 

καθξνζθνπηθά  

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ 

πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε 

βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα 

ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα 

έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο 

εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν 

κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο Οξίδεηαη σο ρξφλνο παξάδνζεο ν 

πξνβιεπφκελνο ζχκθσλα κε ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ 

παξάγξαθν 6.1.1. ηεο παξνχζεο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε 

κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 

ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο 

ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή 

ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη 

ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην 

άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
56
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 ην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ΤΑ 

Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
ηα πλαίζια ηηρ εύπςθμηρ και αποδοηικήρ λειηοςπγίαρ ηος δικηύος θωηιζμού ηος Γήμος 

Σανάγπαρ απαιηείηαι ζςνηήπηζη ηος ςπάπσονηορ δικηύος, η οποία ζςνίζηαηαι ζε ανηικαηάζηαζη 
ηων διαθόπων ςλικών πος θςζιολογικά θθείπονηαι με ηην πάποδο ηος σπόνος.  

Για ηο ζκοπό αςηό ζςνηάζζεηαι η παπούζα μελέηη πποκειμένος ο Γήμορ Σανάγπαρ να 
πποβεί ζηην ππομήθεια ηων εν λόγω ςλικών.  

Όλα ηα πποζθεπόμενα είδη θα είναι εςπωπαϊκών πποδιαγπαθών, θα θέποςν ζήμανζη 
CE ενώ ηα επγοζηάζια καηαζκεςήρ θα είναι πιζηοποιημένα καηά ISO 9001. 

Όζον αθοπά ηα είδη για ηα οποία δεν αναθέπονηαι ζηην παπάγπαθο ηων ηεσνικών 
πποδιαγπαθών, ειδικέρ πποδιαγπαθέρ, θα ππέπει ηόζο η καηαζκεςή όζο και η λειηοςπγία ηοςρ 
καθώρ και η ζςνδεζμολογία και η ζςνεπγαζία ηοςρ με ηην ηλεκηπική εγκαηάζηαζη να είναι 
ζύμθωνη με ηοςρ κανονιζμούρ DIN VDE, IEC, CEE, ΔΛ.Ο.Σ. κ.λ.π. οι οποίοι διέποςν ηιρ 
ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ και ηα σπηζιμοποιούμενα ζε αςηέρ ζηοισεία. 

Για ηην ππομήθεια ηων ανωηέπω ςλικών θα διενεπγηθεί ανοικηόρ  διαγωνιζμόρ ζύμθωνα 
με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016. 

Ζ παπάδοζη ηων ςλικών θα γίνει ζηην έδπα ηων Γ.Δ., ζηιρ ποζόηηηερ πος πεπιγπάθονηαι 
ζηην παπάγπαθο ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



Για ηην ζςγκεκπιμένη ππομήθεια ςπάπσει εγκεκπιμένη πίζηωζη ζηον πποϋπολογιζμό ηος 
Γήμος έηοςρ 2018 και ζηον κωδικό. 02.20.6662.05 .Δπίζηρ έσει πποβλεθθεί και ςπάπσει ειδική 
πίζηωζη ζηον ςπό ζύνηαξη πποϋπολογιζμό ηος έηοςρ 2019. 
 
 

  ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

   

   

   

  ωηηπία Νίκα 

  Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
1. ΚΑΛΩΓΙΑ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

1 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΑ      1.5mm2 m 500 0,25 125,00 

2 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΑ      2.5mm2 m 500 0,35 175,00 

3 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      3x1.5mm2 m 500 0,80 400,00 

4 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      3x2.5mm2 m 500 1,35 675,00 

5 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      2x1.0mm2 m 500 0,50 250,00 

6 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ     3x1.5mm2 m 500 0,70 350,00 

7 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤM     3x2.5mm2 m 500 1,10 550,00 

8 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      3x1.5mm2 m 500 0,70 350,00 

9 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      3x2.5mm2 m 500 1,00 500,00 

10 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      4x2.5mm2 m 500 1,60 800,00 

11 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      5x2.5mm2 m 500 2,00 1000,00 

12 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      5x6.0mm2 m 100 4,00 400,00 

      

      

 

2. ΛΑΜΠΣΗΡΔ 

13 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   150W ΣΔΜ. 40 15,00 600,00 

14 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   250W ΣΔΜ. 40 18,00 720,00 

15 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   400W ΣΔΜ. 40 18,00 720,00 

16 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   1000W ΣΔΜ. 20 50,00 1000,00 

17 ΛΑΜΠΣΖΡΑ GU10 LED 6-7W ΣΔΜ. 80 5,00 400,00 

18 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED E27  6500K    9-
10W 

ΣΔΜ. 400 5,00 2.000,00 

19 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED E27  6500K   
12- 14W 

ΣΔΜ. 400 5,00 2.000,00 
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20 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED E27  3000K   
12- 14W 

ΣΔΜ. 400 5,00 2.000,00 

21 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED E14 6500K       
6-7W 

ΣΔΜ. 400 4,00 1.600,00 

22 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED PRISMATIC 
E27 6500K   

ΣΔΜ. 8000 9,00 72.000,00 

23 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED SMD E27 25-
30W 

ΣΔΜ 700 18 12.600,00 

24 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ27 
ΥΧΡΗ ΚΑΛΤΜΜΑ 6400Κ   55W 

ΣΔΜ. 200 12,00 2.400,00 

25 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ40 
ΥΧΡΗ ΚΑΛΤΜΜΑ 6400K   85W 

ΣΔΜ. 200 15,00 3.000,00 

26 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 150W 

ΣΔΜ. 50 10,00 500,00 

27 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 250W 

ΣΔΜ. 50 14,00 700,00 

28 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΟΤ LED 10W ΣΔΜ. 50 4,00 200,00 

29 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΦΘΟΡΗΟΤ LED 20W ΣΔΜ. 50 6,00 300,00 

 
3. ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΟΛΔΙ-ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

30 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 250W 

ΣΔΜ. 15 90,00 1.350,00 

31 ΦΟΤΚΑ Φ 300 ΣΔΜ. 50 10,00 500,00 

32 ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΟΤΚΑ ΜΔ ΝΣΟΤΗ 
ΠΟΡΔΛΑΝΖ Φ300 

ΣΔΜ. 50 3,00 150,00 

33 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 
400W 

TEM 20 60,00 1.200,00 

34 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 
1000W 

TEM 8 250,00 2.000,00 

35 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 50W IP 65 ΣΔΜ. 10 30,00 300,00 

36 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 100W IP 65 ΣΔΜ. 10 60,00 600,00 

37 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 150W IP 65 ΣΔΜ. 10 70,00 700,00 

38 ΠΤΚΝΧΣΖ ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ HQI 
250W 

ΣΔΜ. 50 3,00 150,00 

39 ΔΚΚΗΝΖΣΖ HQI  400W ΣΔΜ. 50 5,00 250,00 

40 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΚΟΛΟΝΑ  ΣΤΠΟΤ 
ΓΔΖ 

ΣΔΜ 50 24,00 1.200,00 

41 ΣΑΗΝΗΑ ΣΖΡΗΞΖ  Μ 50 2,00 100,00 

42 ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΣΑΗΝΗΑ ΣΖΡΗΞΖ ΣΔΜ 100 0,80 80,00 

 
4. ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ 

43 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ 
10A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

44 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  
16A 

ΣΔΜ. 30,00 5,00 150,00 

45 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  
20A 

ΣΔΜ. 30,00 5,00 150,00 
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46 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  
25A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

47 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  
32A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

48 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 
ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  
40A 

ΣΔΜ. 20,00 5,00 100,00 

49 ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 
ΣΔΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 20,00 3,00 60,00 

50 ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΑΠΛΟ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΔΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 30,00 3,00 90,00 

51 Μ/ ΝΑΣΡΗΟΤ 250W TEM 20 20,00 400,00 

52 Μ/ ΝΑΣΡΗΟΤ 400W TEM 20 24,00 480,00 

53 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     16A ΣΔΜ. 50 0,25 12,50 

54 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     20A ΣΔΜ. 50 0,25 12,50 

55 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     35A ΣΔΜ. 50 0,40 20,00 

56 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     63A ΣΔΜ. 50 0,50 25,00 

57 ΚΟΤΣΗ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ 
EΞΧΣ.100x100, 

ΣΔΜ. 20 3,00 60,00 

58 ΚΟΤΣΗ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ 
ΔΞΧΣ.190x150 

ΣΔΜ. 20 4,00 80,00 

59 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 
ΣΔΓΑΝΖ 

ΣΔΜ. 20 5,00 100,00 

60 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΣΔΜ. 20 4,00 80,00 

61 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ ΡΑΓΑ 220V 16A ΣΔΜ. 20 4,00 80,00 

62 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ 
ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ  16A 

ΣΔΜ. 20 16,00 320,00 

63 ΦΧΣΟΚYTΣΑΡΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ 
10AΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ  

ΣΔΜ. 30 25,00 750,00 

64 ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΔΜ. 200 1,00 200,00 

65 ΝΣΟΤΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ ΜΔ Δ27 ΣΔΜ. 100 0,80 80,00 

66 ΝΣΟΤΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ GU10 ΣΔΜ. 100 1,00 100,00 

67 ΠΗΝΑΚΑ ΔΞΧΣΔΡ.ΜΗΑ ΔΗΡΑ ΣΔΜ. 10 32,00 300,00 

    ΤΝΟΛΟ 1 120.865,00 

    Φ.Π.Α.(24%) 29.007,60 

    ΤΝΟΛΟ 2 149.872,60 

 

 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ  ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

    
    
    
 Γημήηπιορ Γκίκαρ  ωηηπία Νίκα 

 Σοπογπάθορ Μησανικόρ Σ.Δ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ.  
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Σίηινο : 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  ΓΗΑ 
ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 
2018 

 

  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ   

ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ   

ΓΖΚΝΠ ΡΑΛΑΓΟΑΠ  Πξνυπ. : 149.872,60€ ( κε Φ.Π.Α. 24 %)  

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
  

 
  

 

ΡΚΖΚΑ Ζ/Κ ΔΟΓΥΛ & ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

ΓΔΛΗΘΑ 
 Σα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζα πιεξνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο 
πγηεηλήο, δηάζεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθψο ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
αληίζηνηρα απηήο.  
 Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά 
πξφηππα θαη θαλνληζκνχο (ΔΛ.Ο.Σ. ΔΝ), κε ηηο δηεζλψο αθνινπζνχκελεο 
πηζηνπνηήζεηο θαηαζθεπήο – ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο Δπξσπατθψλ 
Ιλζηηηνχησλ Πνηφηεηαο (Διιεληθφ ΔΛΟΣ, Γεξκαληθφ VDE, Απζηξηαθφ OVE, 
θ.ι.π.).  Γηα φ,ηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ νη αληίζηνηρνη 
Γεξκαληθνί Καλνληζκνί (DIN), νη Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη 
A.A.S.H.O) θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή. Όια ηα πιηθά 
ζα πξέπεη λα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ απηά πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 
αγνξά, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε, ηελ πνηφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο, ην 
ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα  έρνπλ πεξάζεη απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, δνθηκέο, 
κεηξήζεηο (δηαπίζηεπζε απφ Δζληθφ ζχζηεκα δηαπίζηεπζεο Α.Δ., Δ.Τ.Γ.), 
πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ηδηφηεηεο ηνπο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Σα πιηθά ζα θέξνπλ ηα 
παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά. Σα φκνηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην 
παξαγσγφ θαη πξνκεζεπηή ράξηλ ηεο νκνηνκνξθίαο θαη νκνηνγέλεηαο ηεο 
θαηαζθεπήο. Όια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα 
θαη ζεκαζκέλα κε εηηθέηεο φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπο, ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο, ν ρξφλνο παξαγσγήο ηνπο, 
Δπίζεο λα θαηαηεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα παξαθάησ: 

 ηερληθφ θπιιάδην φπνπ ζα πξνθχπηεη ε ζπκθσλία ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλ κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο παξαγσγήο ISO 9001 ησλ 
εξγνζηάζησλ θαηαζθεπήο . 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001, ISO 14001, γηα ηε 
ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία. 

 Γηα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην εζληθφ κεηξψν 
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παξαγσγψλ θαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε  ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο γηα ηνπο εηζαγσγείο ησλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ 
Διιάδα θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ  πξντφλησλ πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα.  

  

 

 

 

 

 

   

 1. ΘΑΙΥΓΗΑ 

 

1-2 ΘΑΙΥΓΗΑ ΛΑ 1,5mm2, 2,5mm2 
      Καιψδηα θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 

563.3. 
 

3-5 ΘΑΙΥΓΗΑ ΛΙ 3x1,5mm2, 3x2,5mm2 
      Καιψδηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 563.5 
 

6-7  ΘΑΙΥΓΗΑ ΛΚ 3x1,5mm2, 3x2,5mm2 
      Καιψδηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν κε ΔΛΟΣ 563.4 
 

8-12 ΘΑΙΥΓΗΑ Λ 
 

    Καιψδηα γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο, ηξηπνιηθά, πεληαπνιηθά, δηαηνκήο 3 Υ 1,5 
mm2, 3 Υ 2,5 mm2, 4 X 2.5mm2,  5 Υ 2.5 mm2, 5 Υ 6 mm2, κε κφλσζε θαη καλδχα 

απφ PVC, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 843.   
` 
2.  ΙΑΚΞΡΖΟΔΠ 

 

13-16 ΙΑΚΞΡΖΟΑΠ  HQI 
   1. 150 W,E40 κήθνο πεξίπνπ  230mm, δηακέηξνπ 46mm θσηεηλφηεηαο απφ 13.000 

lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 18.000 ψξεο θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220-240V. 

    2. 250W, Δ40, κήθνο πεξίπνπ 230mm, δηάκεηξνο πεξίπνπ 46 mm, θσηεηλφηεηαο 
20.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο  απφ 20.000 ψξεο θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220-240V. 

   3.  400 W, E40, κήθνο πεξίπνπ 260 mm, δηάκεηξνο πεξίπνπ 50 mm, θσηεηλφηεηαο 
απφ 40.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 20.000 ψξεο θαη ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220-240V. 

     4.1000W E40 απφ 90.000lumen δηάξθεηα δσήο απφ 9.000ψξεο  θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο 

220-240V 
17  ΙΑΚΞΡΖΟΑΠ  GU10 LED 
 Λάκπα  GU10 LED, 6-7 W, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V, 6000-6500K 
θσηεηλφηεηαο απφ 500Lumen, ρξφλνπ δσήο πεξίπνπ 23.000 σξψλ, ελεξγεηαθήο θιάζεο 

Α+. 

 
18-23 ΙΑΚΞΡΖΟΑΠ LED 

2.  LED 9-10W, E27, 6000-6500Κ, θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 800lumen, δηάξθεηαο δσήο 
23.000 ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110 mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

2.   LED 12-14W, E27 6000-6500K  θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 1000 lumen, δηάξθεηαο δσήο 
23000 ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110 mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

3.   LED 12-14W, E27 2700-3000K  θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 1000 lumen, δηάξθεηαο δσήο 

23000 ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110 mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 
4.  LED 6-7W E14, 6000- 6500Κ θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 600lumen, δηάξθεηαο δσήο 

23000ψξεο κήθνπο πεξίπνπ 110mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

3. LED 13-15W E27 νδηθνχ θσηηζκνχ PRISMATIC, ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6000-6500 

Κ, θαηάιιεινο γηα εμσηεξηθή ρξήζε θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 1480 lumen,γσλία δέζκεο 
απφ 270 κνίξεο δηάξθεηαο δσήο απφ 23.000 ψξεο κήθνπο έσο 150 mm, θαη ηάζε 

ιεηηνπξγίαο 220V- 240V ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+ . 
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4. LED E27 25-30W αριαδσηή 4000-4200Κ θσηεηλφηεηα 3300 lumen ,άλνηγκα δέζκεο 
330 κνίξεο, δηάξθεηα δσήο 40.000ψξεο ,θχθινη αθήο-ζβέζεο απφ 

50.000on/off,ζηεγαλφηεηαο ΙΡ44, κήθνο 180mm, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 
 

 24-25 ΙΑΚΞΡΖΟΑΠ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ  
1.  55W, E27 ειεθηξνληθφο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6400Κ θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 

2.700lumen,  δηάξθεηαο δσήο απφ 12.000ψξεο κήθνπο έσο 160mm. 

2. 85W, E40 ειεθηξνληθφο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 6400Κ θσηεηλφηεηαο πεξίπνπ 
4.200lumenδηάξθεηα δσήο απφ 12.000ψξεο κήθνπο έσο 280mm. 
 

26-27 ΙΑΚΞΑ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΛΑΡΟΗΝ 

4. 150W, ζσιελνεηδήο θσηεηλφηεηαο απφ 7.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 30.000 

ψξεο. 

5. 250W, ζσιελνεηδήο θσηεηλφηεηαο απφ 30.000 lumen, δηάξθεηαο δσήο απφ 50.000 
ψξεο κήθνπο  έσο 260 mm. 

28-29 ΙΑΚΞΑ ΦΘΝΟΗΝ LED 

3. Λάκπα θζνξίνπ LED 9-10W , 6400Κ θσηεηλφηεηαο απφ 1.000lumen δηάξθεηα δσήο 
40.000ψξεο ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-240V ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+.  

4. Λάκπα θζνξίνπ LED 18-20W , 6400Κ πεξίπνπ 2.000lumen δηάξθεηα δσήο 
40.000ψξεο, θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V- 240V ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+. 

 

3.ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΠΥΚΑΡΑ-ΞΟΝΒΝΙΔΗΠ-ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΑ 
 
30.ΦΥΡΗΠΡΗΘΝ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ ΛΑΡΟΗΝ 

 Πιήξεο θσηηζηηθφ δξφκνπ βξαρίσλνο 250 W, πςειήο πίεζεο λαηξίνπ, ν ρψξνο 
ιακπηήξα θαη ν ρψξνο νξγάλσλ ζα έρνπλ ζηεγαλφηεηα αληίζηνηρα ΙΡ66/44, 

ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν,εθθηλεηή, ππθλσηή θαη αζθαιεηνζήθε., ΔΝ 60598-1,ΔΝ 60598-2-
1,60598-2-3. 

31. ΚΞΑΙΑ 
 Μπάια γαιαθηεξή ρσξίο γξίθα PC ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
 

32. ΒΑΠΖ ΓΗΑ ΚΞΑΙΑ 

    Βάζε κε ληνπί πνξζειάλεο γηα κπάια Φ300ΔΝ 60598.2-1 
 

33.ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ 400W 

 Πξνβνιέαο 400W πςειήο πίεζεο, Δ40 ΙΡ66 πιήξεο απφ ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα 

αινπκηλίνπ θαη ηδάκη απφ ππξίκαρν γπαιί, ζπγθξάηεζεο κε θιηπ αινπκηλίνπ, 
ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν, ειεθηξνληθφο εθθηλεηήο , ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ 

θιέκκα ζχλδεζεο. EN 60598-1, EN60598-2-5. 
34. ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ ΤΖΙΖΠ ΞΗΔΠΖΠ 1000W 

 Πξνβνιέαο 1000W πςειήο πίεζεο, Δ40 ΙΡ66 πιήξεο απφ ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα 

αινπκηλίνπ θαη ηδάκη απφ ππξίκαρν γπαιί, ζπγθξάηεζεο κε θιηπ αινπκηλίνπ, 
ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν, ειεθηξνληθφο εθθηλεηήο , ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ 

θιέκκα ζχλδεζεο. EN 60598-1, EN60598-2-5. 
 

35. ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ LED 50W 

 Πξνβνιέαο LED 50W κε βάζε ζηήξημεο γηα εμσηεξηθφ ρψξν 6500Κ ΙΡ65,απφ 
50.000h θσηεηλφηεηαο απφ 5000lumen 220-240V ,EN 60598-2-5, EN 60598-1, EN 

62493. 
 

36. ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ LED 100W 

Πξνβνιέαο LED 50W κε βάζε ζηήξημεο γηα εμσηεξηθφ ρψξν 6500Κ ΙΡ65,απφ 30.000h 
θσηεηλφηεηαο απφ 5000lumen 220-240V ,EN 60598-2-5, EN 60598-1, EN 62493. 

37. ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ LED 150W 

Πξνβνιέαο LED 150W κε βάζε ζηήξημεο γηα εμσηεξηθφ ρψξν 6500Κ ΙΡ65,απφ 30.000h 
θσηεηλφηεηαο απφ 5000lumen 220-240V ,EN 60598-2-5, EN 60598-1, EN 62493. 
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38. ΞΘΛΥΡΖΠ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ HQΗ 250W 
Ππθλσηήο γηα θσηηζηηθφ HQΙ, 250W, 250V, 50-60HZ, ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο -25 C -  

+85C, EN 61048,EN61049. 

39.  ΔΘΘΗΛΖΡΖΠ ΓΗΑ ΞΟΝΒΝΙΔΑ HQI 
 Δθθηλεηήο γηα πξνβνιέα HQI 70-400W, 198-264V, EN 60926. 

40. ΦΥΡΗΠΡΗΘΝ ΡΞΝ ΓΔΖ 
Φσηηζηηθφ θνιφλαο ηχπνπ ΓΔΗ πιήξεο κε βξαρίσλα ζηδήξνπ, αληαπγαζηήξα 

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 315mm x 155mm θαη ληνπί Δ27, ζηεγαλφηεηαο απφ ΙΡ23. 
41. ΡΑΗΛΗΑ ΠΡΖΟΗΜΖΠ 

Σαηλία ζηήξημεο κεηαιιηθή (ηζέξθη) ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΓΔΗ GRA2 

ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 20mm x 0,40mm. 
42. ΠΦΗΓΘΡΖΟΑΠ ΡΑΛΗΑΠ 

θηγθηήξαο ηαηλίαο ζηήξημεο κεηαιιηθφο (ζπλδεηεξάθη) ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή 
ΓΔΗ GR42. 

 

 

4.ΙΝΗΞΑ ΙΗΘΑ 

43- 48  ΑΡΝΚΑΡΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΟΑΓΑΠ  16, 20Α, 25Α, 32Α, 40Α 
 4,5ΚΑ, IEC 60898, 50/60HZ, 230V/400V γηα εγθαηάζηαζε ζε ξάγα DIN 35mm ΔΝ 

60898-1.      

 
49 ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ – ΞΟΗΕΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ 

 Γηαθφπηεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ρσλεπηφο ΙΡ44, κε θάιπκα / κπνπηφλ απφ άζξαπζην, 
αληηζηαηηθφ, ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ θαη κεραληζκφ απφ πνξζειάλε γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 

240 v θαη ξεχκα έληαζεο 10Α 

50.  ΓΗΑΘΝΞΡΔΠ – ΞΟΗΕΔΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ 
 Γηαθφπηεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ  ΙΡ65, 16Α 250V, ΔΝ 60669-1.  

 
51-52 Κ/Π ΑΡΚΥΛ ΛΑΡΟΗΝ ΘΑΗ ΚΔΡΑΙΙΗΘΥΛ ΑΙΝΓΝΛΗΓΗΥΛ 
 Μ/ αηκψλ λαηξίνπ θαη κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 250W κεησκέλεο θαηαλάισζεο 
ξεχκαηνο  230V/50HZ EN61347-2-9, EN60923. 

 Μ/ αηκψλ λαηξίνπ θαη κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 400W κεησκέλεο θαηαλάισζεο 

ξεχκαηνο  230V/50HZ EN61347-2-9, EN60923. 
53-56 ΑΠΦΑΙΔΗΑ (ΦΠΗΓΓΗΝ)16A, 20A, 35A, 63A 

 Κπιηλδξηθή αζθάιεηα (θπζίγγην), ηαρείαο ηήμεσο, εληάζεσο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν αζθαιείαο EN60269-1, EN60269-3. 

 

57-58  ΘΝΡΗ ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖΠ  ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ 
 Κνπηί δηαθιάδσζεο εμσηεξηθφ  ΙΡ66, 400V ζηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ EN60695-2-11. 
 

59-61 ΞΟΗΕΑ ΠΝΘΝ  
1.  Δμσηεξηθή ζηεγαλή 16Α 250V IP 65 EN 60884-1 

2.  Δζσηεξηθή 16Α 250V 

3.  Δζσηεξηθή ξάγαο 16Α,250V ΙΡ 20 
 

62.ΣΟΝΛΝΓΗΑΘΝΞΡΖΠ ΟΑΓΑΠ ΑΛΑΙΝΓΗΘΝΠ 
 Αλαινγηθφο ρξνλνδηαθφπηεο ξάγαο, 16 Α, κε εθεδξεία 100 σξψλ, ξχζκηζεο 

ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, πιάηνο ελφο ζηνηρείνπ, ΔΝ 60730-1, ΔΝ60730-7-2. 

 
63.ΦΥΡΝΘTΡΑΟΝ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΝ 

 Φσηνθχηηαξν εκέξαο / λχρηαο 16Α, 2 – 200 lux, κέγηζηνπ θνξηίνπ 2 kw, ηάζεο 
ιεηηνπξγίαο 230V, IP65, ΔΝ 60669-1,ΔΝ 60669-2-1. 

 

64.ΚΝΛΥΡΗΘΖ ΡΑΛΗΑ  
Μνλσηηθή ηαηλία καχξε PVC  

 
65. ΛΡΝΗ ΞΝΟΠΔΙΑΛΖΠ ΚΔ ΙΑΚΑΘΗ 
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Νηνπί πνξζειάλεο κε ιακάθη έιαζκα, αξηζηεξά-δεμηά Δ27 ΔΝ 6023 
 

66. ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΝΠ ΚΗΑΠ  ΠΔΗΟΑΠ 

Πίλαθαο εμσηεξηθφο, κεγέζνπο 1 ζεηξάο απφ 6-8 ζέζεσλ, ζηεγαλφο θαηά ΙΡ 40,ΙΚ 09 
θιάζε ειεθηξηθήο κφλσζεο ΙΙ. Θα είλαη απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, κε πφξηα αλνηγφκελε 

είηε αξηζηεξά είηε δεμηά . Σν πιαίζην ζα αθαηξείηαη γηα επθνιφηεξε θαισδίσζε θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ θαζψο θαη κε θιέκκεο νπδεηέξνπ θαη γείσζεο κε βίδεο, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60670-24. 
 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

    
  

 
  

 Γεκήηξηνο Γθίθαο  σηεξία Νίθα  
 Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.  Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.  

 
 
 
 
 

 

 

Σίηινο : 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  ΓΗΑ 
ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 
2018 

 

  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ   

ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ   

ΓΖΚΝΠ ΡΑΛΑΓΟΑΠ  Πξνυπ. :  149.872,60€ ( κε Φ.Π.Α. 24%)  

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ      

ΡΚΖΚΑ Ζ/Κ ΔΟΓΥΛ & ΠΓΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

 

ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 
ΑΟΘΟΝ 1Ν  (Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ) 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΤΛΗΚΟΤ  ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 2018. 
 

ΑΟΘΟΝ 2Ν (Ηζσύοςζερ διαηάξειρ) 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016 

 
ΑΟΘΟΝ 3ο (Πςμβαηικά ζηοισεία) 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Η Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο 
2. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
3. Η Σερληθή Πεξηγξαθή -Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
4. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
5. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  
 

ΑΟΘΟΝ 4ο (Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ) 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
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ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά,κφλν βάζε ηηκήο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

Άπθπο 5ο (Πςμθωνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ - Ρεσνικά ζηοισεία 
πποζθοπάρ) 

Γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζθνκίζεη πξνζπέθηνπο – ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε 
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη θαη δελ βαζκνινγνχληαη. Οκνίσο απνξξίπηνληαη 
πξνζθνξέο κε ειιηπή ή αζαθή ηερληθή πξνζθνξά. 

ΑΟΘΟΝ 6ο (Πύμβαζη) 
Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ (20) εκεξψλ απφ ηεο γλσζηνπνίεζεο ζ' απηφλ ηεο 
θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζην φλνκά ηνπ. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε 
έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

ΑΟΘΟΝ 7ο (Ξποθεζμία εκηέλεζηρ ππομήθειαρ) 
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ελφο (1) έηνπο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  Η παξάδνζε ζα γίλεηαη 
ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα 
ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 8ο  
Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πξφβιεςεο φισλ ησλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 
δηθηχσλ θσηηζκνχ, πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη πιηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο. ε θάζε 
πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξέπεη λα 
παξακείλεη ζηαζεξφο. Καηά ζπλέπεηα ε επηπιένλ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ 
ρξήζε επί έιαηνλ πνζνηήησλ άιισλ πιηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηε κειέηε, ε Τπεξεζία ζα ππνβάιεη ζηνλ αλάδνρν αίηεκα γηα πξνκήζεηα 
πιηθψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 
ελψ ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα απνζηείιεη ζηνλ αλάδνρν 
ην ζρεηηθφ δειηίν παξαγγειίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε γηα ηε θάιπςε ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ, ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμνκεηψζεη ηηο πξνβιεθζείζεο 
πνζφηεηεο αλάινγα κε απηέο, πάληνηε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
απνζηέιινληαο ζηνλ αλάδνρν δειηίν παξαγγειίεο κε ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 9ο (Ξλημμελήρ καηαζκεςή) 
Δάλ θάπνην απφ ηα είδε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ην είδνο ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
ΑΟΘΟΝ 10ο (Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ) 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο 
επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 
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ΑΟΘΟΝ 11ο (Ρπόπορ Ξληπωμήρ)  
Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο 

ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  

 
ΑΟΘΟΝ 12ο (Ξποζωπινή και Νπιζηική παπαλαβή) 
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή 
δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή 
παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε θάπνηνπ είδνπο ή ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία 
πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, 
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξφηεξν, γηα ηηο 
αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

   
   

Γεκήηξηνο Γθίθαο  σηεξία Νίθα 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ.  Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ     

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ  Ζ/Μ ΔΡΓΧΝ & 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

   

 

    ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

1. ΚΑΛΧΓΗΑ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

 

ΠΟΟΣΖΣ

Α 

 

ΠΡΟΦΔΡ

ΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΑ      1.5mm2 m 500   

2 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΑ      2.5mm2 m 500   

3 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      3x1.5mm2 m 500   

4 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      3x2.5mm2 m 500   

5 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ      2x1.0mm2 m 500   

6 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ     3x1.5mm2 m 500   

7 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤM     3x2.5mm2 m 500   

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



ελίδα 58 από 73 
 

 

8 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      3x1.5mm2 m 500   

9 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      3x2.5mm2 m 500   

10 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      4x2.5mm2 m 500   

11 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      5x2.5mm2 m 500   

12 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ      5x6.0mm2 m 100   

      

      

 

13 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   150W ΣΔΜ. 40   

14 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   250W ΣΔΜ. 40   

15 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   400W ΣΔΜ. 40   

16 ΛΑΜΠΣΖΡΑ HQI Δ40   1000W ΣΔΜ. 20   

17 ΛΑΜΠΣΖΡΑ GU10 LED 6-7W ΣΔΜ. 80   

18 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED E27  6500K    

9-10W 

ΣΔΜ. 400   

19 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED E27  6500K   

12- 14W 

ΣΔΜ. 400   

20 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED E27  3000K   

12- 14W 

ΣΔΜ. 400   

21 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED E14 6500K       

6-7W 

ΣΔΜ. 400   

22 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  LED PRISMATIC 

E27 6500K   

ΣΔΜ. 8000   

23 ΛΑΜΠΣΖΡΑ LED SMD E27 25-

30W 

ΣΔΜ 700   

24 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Δ27 ΥΧΡΗ ΚΑΛΤΜΜΑ 6400Κ   

55W 

ΣΔΜ. 200   

25 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Δ40 ΥΧΡΗ ΚΑΛΤΜΜΑ 6400K   

85W 

ΣΔΜ. 200   

26 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΤΦΖΛΖ 

ΠΗΔΖ ΝΑΣΡΗΟΤ 150W 

ΣΔΜ. 50   

27 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΤΦΖΛΖ 

ΠΗΔΖ ΝΑΣΡΗΟΤ 250W 

ΣΔΜ. 50   

28 ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΟΤ LED 

10W 

ΣΔΜ. 50   

29 ΛΑΜΠΣΖΡΑ  ΦΘΟΡΗΟΤ LED 

20W 

ΣΔΜ. 50   

 

3. ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ-ΠΡΟΒΟΛΔΗ-ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

30 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

ΝΑΣΡΗΟΤ 250W 

ΣΔΜ. 15   

31 ΦΟΤΚΑ Φ 300 ΣΔΜ. 50   

32 ΒΑΖ ΓΗΑ ΦΟΤΚΑ ΜΔ ΝΣΟΤΗ 

ΠΟΡΔΛΑΝΖ Φ300 

ΣΔΜ. 50   
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33 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

400W 

TEM 20   

34 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ 

1000W 

TEM 8   

35 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 50W IP 65 ΣΔΜ. 10   

36 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 100W IP 65 ΣΔΜ. 10   

37 ΠΡΟΒΟΛΔΑ LED 150W IP 65 ΣΔΜ. 10   

38 ΠΤΚΝΧΣΖ ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ HQI 

250W 

ΣΔΜ. 50   

39 ΔΚΚΗΝΖΣΖ HQI  400W ΣΔΜ. 50   

40 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΚΟΛΟΝΑ  

ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 

ΣΔΜ 50   

41 ΣΑΗΝΗΑ ΣΖΡΗΞΖ  Μ 50   

42 ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΣΑΗΝΗΑ 

ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΔΜ 100   

 

43 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ 

10A 

ΣΔΜ. 20,00   

44 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  

16A 

ΣΔΜ. 30,00   

45 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  

20A 

ΣΔΜ. 30,00   

46 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  

25A 

ΣΔΜ. 20,00   

47 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  

32A 

ΣΔΜ. 20,00   

48 ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΑΦΑΛΔΗΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ  

40A 

ΣΔΜ. 20,00   

49 ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΣΔΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 20,00   

50 ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΑΠΛΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΔΓΑΝΟ 

ΣΔΜ. 30,00   

51 Μ/ ΝΑΣΡΗΟΤ 250W TEM 20   

52 Μ/ ΝΑΣΡΗΟΤ 400W TEM 20   

53 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     16A ΣΔΜ. 50   

54 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     20A ΣΔΜ. 50   

55 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     35A ΣΔΜ. 50   

56 ΑΦΑΛΔΗΑ (ΦΤΗΓΓΗΟ)     63A ΣΔΜ. 50   

57 ΚΟΤΣΗ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ 

EΞΧΣ.100x100, 

ΣΔΜ. 20   

58 ΚΟΤΣΗ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ 

ΔΞΧΣ.190x150 

ΣΔΜ. 20   
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59 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΣΔΓΑΝΖ 

ΣΔΜ. 20   

60 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΣΔΜ. 20   

61 ΠΡΗΕΑ ΟΤΚΟ ΡΑΓΑ 220V 

16A 

ΣΔΜ. 20   

62 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ 

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ  16A 

ΣΔΜ. 20   

63 ΦΧΣΟΚYTΣΑΡΟ 

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ 

10AΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ  

ΣΔΜ. 30   

64 ΜΟΝΧΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ ΣΔΜ. 200   

65 ΝΣΟΤΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ ΜΔ Δ27 ΣΔΜ. 100   

66 ΝΣΟΤΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ GU10 ΣΔΜ. 100   

67 ΠΗΝΑΚΑ ΔΞΧΣΔΡ.ΜΗΑ 

ΔΗΡΑ 

ΣΔΜ. 10   

    ΤΝΟΛΟ 1  

    Φ.Π.Α.(24%)  

    ΤΝΟΛΟ 2  

  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI–ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 

θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6293] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : / Πφιε / Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΝΗΚΑ ΧΣΖΡΗΑ 

- Σειέθσλν:  2262351100 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: info@tanagra.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.tanagra.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( CPV: 31681410-0 , 

31500000-1, 31321210-7 , 31500000-1)  

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 6293 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ :  

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

http://www.tanagra.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα 
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή 

νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
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πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / 

ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 

30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 

θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα 

θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

 δσξνδνθία
x,xi

· 

 απάηε
xii

· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii·

 
 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

·
 

 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

[] Ναη [] Όρη 
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θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 
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πιεξνθνξίεο: Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
xxix

, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα a ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxxii

, εθηφο εάλ : 
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α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxiii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ 

Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε 

ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]  

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 559/2018 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1.  ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ  

 

 

2. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

 

3. ΓΚΗΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ – ΛΑΦΑΝΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

 

5. ΠΔΣΡΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

ΑΔΑ: 6ΥΝΓΩΗΒ-Η2Ω



ελίδα 71 από 73 
 

 

                                                           

i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) 

κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ 

κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  
 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη 

ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη 

ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 

απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία 

ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008, ζ. 42). 

x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο 

πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  

πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε 

κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ 

Πξσηνθφιισλ. 

xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 

απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
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xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ 

ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 

215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 

παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 

θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ 

κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν 

εδάθην).  

xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 

αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην 

πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε 

γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.   
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