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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..22η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..297/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..22ης/10-7-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Ιουλίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 23152/6-7-
2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (2.500,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού ( ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ )». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση Πρακτικού No.1 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 72.974,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV): 77211400-6 (Υπηρεσίες 
κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδοτών  για την «Περίθαλψη και 
φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου»». 

� ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31500000-1, 31681410-0, - 
44512000-2 Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  2) Κατακύρωση  του 
διαγωνισµού στην εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για 
την ΟΜΑ∆Α Α  και 3)Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού 
για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ 
µε την ίδια Μελέτη 04/2018 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού».  

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού, διόρθωση σφάλµατος στην υπ’ αριθ. 
267/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
υπηρεσίας συντήρησης  ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων»».  
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών- Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. Μανούρη Αθανάσιου περί καταβολής 
αποζηµίωσης για  ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα 
νεροποντής». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ποτίσµατος»». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Κάδων (Τροχήλατων και Υπόγειων) Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
υπηρεσίας απόφραξης αγωγών οµβρίων»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση 
∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων 
(Συνδροµητική Υπηρεσία Παροχής)».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την επανεκτύπωση του βιβλίου µε τίτλο “∆ιόνυσος η αρχαία 
Ικαρία Αττικής” του συγγραφέα Θανάση Κυριαζόπουλου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον  Κ.Α. 15.7336.0012 των 
εξόδων ο.ε 2018 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την 
υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου 
∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..297/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31500000-1, 31681410-0, - 
44512000-2 Α∆ΑΜ: 18REQ002935395  2) Κατακύρωση  του 
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διαγωνισµού στην εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) για 
την ΟΜΑ∆Α Α  και 3)Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού 
για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ 
µε την ίδια Μελέτη 04/2018 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 

την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 

4. την αριθµ 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας. 

5. την αριθµ     την αριθµ   113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η 
διάθεση της πίστωσης, στους  Κ.Α. i) 20.6662.0001 µε τίτλο “Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού” µε ποσό 84.450,00€   (ΑΑΥ  409 / 2018)ii) 
20.6662.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 
10.000,00 € (ΑΑΥ 410 / 2018)  iii) 35.7135.0004 «Προµήθεια Εξοπλισµού 
Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά κλπ)» µε ποσό 
6.000,00 € (ΑΑΥ 411/2018) του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
2018 και τον Κ. Α. 20.6662.0001 µε ποσό 24.760,66 € του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 β) η από 4/2018 Μελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15514/1672/26-4-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός  (α/α 57255) µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.g

ov.gr  του  
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

30/04/2018 30/04/2018 
 

25/05/2018 
Ωρα 15:00 

 

Την Τρίτη στις  06/06/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια 
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ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου » που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθµ. 113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 
προσφοράς  

1 

ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆. & ΣΙΑ ΕΕ 

(ECOLIGHT)   

 

23/05/2018 18:39:30 

 

7. την αριθµ     265/22-6-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την οποία η εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ (ECOLIGHT)  µε ΑΦΜ 998414961 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  µε έδρα στο 
∆ήµο Αγίας Παρασκευής Στρ. Τόµπρα 5  Αττικής  , Τ.Κ. 15342,  τηλ: 210-
6090724, e-mail: mafredos@otenet.gr µε προσφερόµενη τιµή 86.698,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ανακυρήχθηκε προσωρινού 
ανάδοχος  για την ΟΜΑ∆Α Α  καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

8. Την αριθµ πρωτ 22412/ 28-06-2018 πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ (ECOLIGHT)  . Η πρόσκληση απεστάλη ηλεκτρονικά µέσω της 
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

9. Την από 29.06.2018 ηλεκτρονική υποβολή  του φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

10. Τα  υπ΄άριθµ πρωτ 22690/02-7-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης (σε 
έντυπη µορφή).  

11. Το Πρακτικό  Ν.ο3  (23078 /05/07/2018). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά 
τον έλεγχο  των οικονοµικών προσφορών συνέταξε το Πρακτικό Νο3 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο : «….     
Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα 3-7-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30πµ, στo 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ. Αριθ. 113/17-4-2018 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν 
ηλεκτρονικά οι προσωρινοί ανάδοχοι στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε αριθµό 57255 για την ανάθεση της 
προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2018, 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 125.210,66 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  
Με το Πρακτικό Νο2 τηςηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη  της εταιρίας 
«ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)»µε ΑΦΜ 998414961, ∆ΟΥ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ,µε έδρα στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευής, Στρ. Τόµπρα 5,  Τ.Κ. 
5342, µε προσφερόµενη τιµή 86.698,20€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%, ως προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α καθώς η προσφορά 
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
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Με την υπ΄αριθ. 265/22-06-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Σε συνέχεια της 265/22-06-2018ΑΟΕ, απεστάλη στην εταιρεία 

«ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)» µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική 
πρόσκληση µε αριθ. πρωτ. 22412/28-06-2018 µε την οποία κλήθηκε να 
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα 
δικαιολογητικά πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) και καθορίζονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 
παραγράφων 2.2.4 της διακήρυξης.   
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν µε αυτόν. 

 
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 28-6-2018. Ο προσωρινός 
ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις29/06/2018 και ώρα 15:00:27, τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου στις 2-7-2018 (αρ. πρωτ 22690). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν 
εµπρόθεσµη.  
Η Επιτροπή προχώρησε στις 2.7.2018στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
Εταιρεία «ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)» 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΒΕΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΡ. 1.993) 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  για την παρ.2.2.3.4 και την παρ. 2.2.3.8 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Αρ. Πρωτ.155721.220770) 
ΕΦΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
Επίσης η Επιτροπή προχώρησε στις 4.7.2018 και στην αποσφράγιση του 
αριθ. Πρωτ.  22690/2-7-2018 φακέλου των επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, όπου υποβλήθηκαν και 
ελέγχθηκαν τα κάτωθι στοιχεία: 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ «ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

(ECOLIGHT)»: 
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Αρ. Πρωτ.155721.220770) 
• ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
• ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 
• ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ  

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ  ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

• ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΡ. 1.993) 
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  για την παρ.2.2.3.4 και την παρ. 2.2.3.8 
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή 
να κατακυρωθεί στην εταιρεία «ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)» 
µε ΑΦΜ 998414961 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίας 
Παρασκευής, Στρ. Τόµπρα 5, Τ.Κ. 15342, µε προσφερόµενη τιµή 
86.698,20€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για την ΟΜΑ∆Α Α, καθώς 
η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



7 

 Προµηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήµατος 

Προσφορά  

(EUR) 

ΦΠΑ 

24%(EUR) 

Προσφορά µε ΦΠΑ 24% 

(EUR) 

1 

 

 

 

«ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ (ECOLIGHT)» 

 

15514 

 

 

 

69.917,90  

 

 

 

16.780,30 

 

 

 

86.698,20 

 
 

Το Πρακτικό Νο3 23078 /05-7-2018 κοινοποιήθηκε στο συµµετέχοντα στις 
05/07/2018 και ώρα 14:13:37 µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση του  Πρακτικού Νο3 23078 /05-7-2018  ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρίας ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)  
µε ΑΦΜ 998414961 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ   . µε έδρα στο ∆ήµο Αγίας 
Παρασκευής Στρ. Τόµπρα 5  Αττικής  , Τ.Κ. 15342,  τηλ: 210-6090724, 
e-mail: mafredos@otenet.gr µε προσφερόµενη τιµή 86.698,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. οριστικού  αναδόχου  για την 
ΟΜΑ∆Α Α  καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

3. Την έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισµού για τη συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ µε την ίδια 
Μελέτη 04/2018 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού  

 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

� Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

� την αριθ. 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

� την αριθ. την αριθ. 113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15514/1672/26-4-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου.  
� Την αριθ. πρωτ 22412/ 28-06-2018 πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT).  
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� Την από 29.06.2018 ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

� Τα  υπ’ αριθ. πρωτ. 22690/02-7-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης 
(σε έντυπη µορφή).  

� Το Πρακτικό  Ν.ο3  (23078 /05/07/2018).  
�  Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3 23078/05-7-2018 ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
 

2. Ανακηρύσσει την εταιρία ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)  µε 
ΑΦΜ 998414961 ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίας 
Παρασκευής Στρ. Τόµπρα 5  Αττικής, Τ.Κ. 15342,  τηλ: 210-6090724, 
e-mail: mafredos@otenet.gr µε προσφερόµενη τιµή €86.698,20 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως οριστικού αναδόχου για την 
ΟΜΑ∆Α Α  καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 

3. Καταρτίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισµού για τη συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ µε την ίδια 
Μελέτη 04/2018 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και την ίδια Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ως κατωτέρω: 

 
 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άγιος Στέφανος,   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ :. 
 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Βορριά Μαρία  
ΤΗΛ : 213 2030636.- Fax : 2132030630 
e-mail:vorria@dionysos.gr  
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ΘΕΜΑ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β 

& Γ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 31.277,76 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α  24% - (CPV) :31500000-1, , 44512000-2 ΑΔΑΜ: 18REQ002935395 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29  

Πόλη ΑΓ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2132030600 

Φαξ 2132030630 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Βορριά ,  

τηλ : 2132030636,  

e-mail : vorria@dionysos.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www dionysos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο  Δήμος  Διονύσου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, 

Υποτομέας ΟΤΑ,  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

(Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dionysos.gr του 
∆ήµου ∆ιονύσου, στην ακόλουθη διαδροµή: Ενηµέρωση/Προκηρύξεις/Έργα, 
Προµήθειες κι Εργασίες και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.dionysos.gr  

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε : 
i. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού :Τµήµα Προµηθειών, τηλ. 2132030636 (13:00-15:00) ή 
εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: vorria@dionysos.gr.  
ii. Τεχνικές προδιαγραφές : ∆/νση Περιβάλλοντος   , τηλ. – 2108004830 (13:00-15: 
00) ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: makariadi@dionysos.gr.  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμηθειών  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο  Δήμος Διονύσου  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους Κ.Α:. i) 20.6662.0003 µε τίτλο 
‘’ Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 10.000,00 €  ii) 35.7135.0004 
«Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά κλπ)» 
µε ποσό 6.000,00 €  του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 και τον Κ. Α. 
20.6662.0001 µε ποσό 15.278.40 € του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες 

του Δήμου Διονύσου  . 

Θα γίνει προμήθεια των εξής ενδεικτικά αναφερόμενων υλικών και εργαλείων: φωτιστικά 

οδών και κλειστών χώρων, κολώνες φωτισμού, λαμπτήρες οικονομίας, λαμπτήρες φθορίου, 

λοιποί λαμπτήρες, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ, τρυπάνια, κατσαβίδια κλπ., τα 

οποία  θα παραδοθούν στην Αποθήκη του Δήμου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην 

Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Μελέτης, προκειμένου οι ηλεκτρολόγοι να μπορούν να 

εφοδιάζονται με τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών τους, όπως αυτές 

προκύπτουν κάθε φορά. 

Τα προς προµήθεια είδη, οι ποσότητές τους, η ενδεικτική τιµή µονάδος έκαστου 
είδους και το σύνολο της δαπάνης (ενδεικτικός προϋπολογισµός) εµφανίζονται στο 
συνηµµένο πίνακα.  
Όλα τα είδη θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας, θα φέρουν σήµανση CE, θα είναι εργοστασίων πιστοποιηµένων µε ISO 
9001, θα είναι εντελώς καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και 
κατασκευής, χωρίς ελαττώµατα και έτοιµα προς χρήση, είναι σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις  ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή 
τεχνική προσφορά. 
Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τµηµατικές, σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και θα γίνονται σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές τους και θα είναι ενδεδειγµένα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. 
Για κάθε είδος ηλεκτρολογικού υλικού της µελέτης, έκαστος συµµετέχων πρέπει να  
αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (µάρκα),  
υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή, καθώς 
επίσης 
υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 (του οίκου κατασκευής).  
 
Η ανωτέρω προµήθεια έχει λάβει κωδικό καταχώρισης Α∆ΑΜ ως πρωτογενές 
αίτηµα 18REQ002935395 στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.  

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



14 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 44512000-2 «∆ιάφορα Εργαλεία Χειρός»,   
31500000-1 «Φωτιστικός Εξοπλισµός και Ηλεκτρικοί Λαµπτήρες», 

 
 
 
 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα : 
ΟΜΑ∆Α Β   : «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»,  εκτιµώµενης αξίας 8.064,00 
€ πλέον ΦΠΑ 24% ( 9.999,36 €) 
ΟΜΑ∆Α Γ   : «ΙΣΤΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ»,  εκτιµώµενης αξίας 17.160,00 € 
πλέον ΦΠΑ 24% ( 21.278,40 €) 
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει για µία ή όλες τις Οµάδες του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισµού. 
Σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει να συµµετέχει για όλα τα είδη της Οµάδας 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.277,76 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.224,00  €  ΦΠΑ : 

6.053,76€). 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ € 
20.6662.0001 Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 15.277,76 
20.6662.0003 ’Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ 10.000,00 

35.7135.0004 

’Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά κλπ)» 
για ποσό 6.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  31.277,76 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε  12 µήνες  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
� του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
� του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
� του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



15 

� του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

� του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” , 

� του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
� του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
� του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 

Πολιτιστικά Θέµατα”,  
� του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  
� του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
� της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης  

� την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

�� το υπ’ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και 

ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

�� του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

− άριθµ πρωτ ΕΞ306922-2017/10001 / 20-11-2017  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 

− την 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
η σκοπιµότητα της εν θέµατι προµήθειας  

− την αριθµ  113/17-4-2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 
οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1) Ιωσηφίδου Σοφία   2 
Μαντόπουλος Σπυρίδων  3) Μαραντάς  Γεώργιος Αναπληρωµατικά Μέλη 
1)Τσιρώνης ∆ηµήτριος 2)  Μέξης Ευάγγελος 

− την αριθµ   113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 
οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους  Κ.Α. 
i) 20.6662.0001 µε τίτλο “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” µε ποσό 
84.450,00€   (ΑΑΥ  409 / 2018)ii) 20.6662.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 10.000,00 € (ΑΑΥ 410 / 2018)  iii) 
35.7135.0004 «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, 
Φωτιστικά κλπ)» µε ποσό 6.000,00 € (ΑΑΥ 411/2018) του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2018 και τον Κ. Α. 20.6662.0001 µε ποσό 24.760,66 € του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 β) η από 4/2018 Μελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

− την αριθµ   265/22-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 
οποία  ανακυρήχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑ∆Α Α η εταιρεία 
ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) 
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− την αριθµ   …/…2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 
οποία  κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Α στην  εταιρεία 
ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) και εκγρίθηκε η συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε συνοπικό διαγωνισµό για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ και 
την ίδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια 
διαγωνισμού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου οδός  Λ.Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου 1 , την 
………………………….2018 ώρα 10:30 πµ (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία .8.παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή  η ……………… 2018 και ώρα 10:00 πµ -
10:30 πµ  
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος 

όροφος) 

Έως την 
………………….. . 
…../0…/2018. 
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου  
(1ος 

όροφος) 

………  ……../07/2018  
& ώρα 10:00-10:30 πµ 

 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ηµέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5 ) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και 
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή 
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί 
και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων. 
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1.6 Δημοσιότητα 
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) :   www.dionysos.gr   στην διαδροµή 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 
 Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτικής  
δηµοσιεύσεις ,  βαρύνει τον Ανάδοχο   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

αυτής . 
2. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 
3.  οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 
µέσω της ιστοσελίδας www.dionysos.gr   στην διαδροµή 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 
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Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την 
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων 
της σύµβασης : 
Απαίτηση  : Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για 
το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο 8 ηµέρες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες 
πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για 
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσµιών 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

  
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην   αγγλική, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών, θ) 
την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί 
ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύµβασης να περιέλθουν σε 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε συνοπτικό διαγωνισµό 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους. ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

2.2.3.3  

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις 
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)  και 2.2.3.4 µπορεί να 
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
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αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από 
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση . 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 
µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 
2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα 
τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος 
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινή 
αποκλεισµού  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου 
επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των 
εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος της υπό ανάθεσή προµήθειάς , 
θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινή αποκλεισµού 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  θα πρέπει να έχουν  µέσο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο 
µε  τον προϋπολογισµό της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους 25.224.00€ για 
το σύνολο της προµήθειας ή ίσο µε µε τον προϋπολογισµό της κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ 
για την οποία συµµετέχουν (π.χ. κύκλο εργασιών, για την ΟΜΑ∆Α Β 8.064,00€ 
χωρίς  το ΦΠΑ, για την ΟΜΑ∆Α Γ  17.160,00€ χωρίς το ΦΠΑ )  και να 
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αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των ισολογισµών του αναδόχου ή από δήλωση περί 
του ύψους του κύκλου εργασιών. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών  για 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος 
του προϋπολογισµού της συνολικής προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή των ΟΜΑ∆ΩΝ για τις 
οποίες συµµετέχει. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα επί ποινή αποκλεισµού  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται :  
α) κατά τη διάρκεια των τριών  (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
δυο (2)  συµβάσεις: i))προµήθειας  ηλεκτρολογικών εργαλέιων ύψους τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδων ευρω (10.000,00 € συµπ. ΦΠΑ )έκαστη, και ii) προµήθειας ιστών και 
φωτιστικών οδών είκοσι χιλιάδων ευρω(20.000,00€ συµπ ΦΠΑ )έκαστη  
β) να  διαθέτουν  κατάσταση  των  προσφερόµενων  υλικών  όπου  θα   αναφέρει  το 
εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης. 
γ) να  καταθέσουν Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους)  όπου  θα   προκύπτει   η   
συµφωνία  µε  τις να  καταθέσουν ζητούµενες  τεχνικές  προδιαγραφές. 
δ) να διαθέτουν  όλα  τα προσφερόµενα έιδη  εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα 
µε τους όρους της διακήρυξης και της υπ’άριθµ  4/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος  
ε ) να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής (όπου απαιτείται ) στο εθνικό µητρώο 
παραγωγών και βεβαίωση συµµετοχής σε σύστηµα  εναλλακτικής διαχείρισης, για 
τους εισαγωγείς όσων προϊόντων εισάγονται στην Ελλάδα και για τους 
κατασκευαστές όσων προϊόντων κατασκευάζονται στην Ελλάδα (ενδεικτικά 
συµµετοχη σε εναλλακτική διαχείριση λαµπτήρων , φωτιστικών , µπαταριών κλπ  ) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης επί ποινή αποκλεισμού 

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε: 
Α) πιστοποιητικό  ISO 9001 για τα   εργοστάσια κατασκευής 
Β )πιστοποιητικού  ISO 9001 για τη συµµετέχουσα  εταιρεία (για τα είδη της Οµάδας 
Β’). 
Εφόσον υπάρχουν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δυναται να προσκοµιστούν . 
Τα εν λόγω  πιστοποιητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης (αρχικής και τυχόν ανανεώσεις).  
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Η εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, 
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν από τους 
συµµετέχοντες στην ένωση αυτή ο οποίος µε το κατάλληλο προσωπικό και µέσα, θα 
αναλάβει την υλοποίηση της σύµφωνα πάντα µε τους όρους της υπ’ αριθµ 04/2018  

ΜΕΛΕΤΗΣ  της ∆/νσης Περιβάλλοντος  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ  το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε 
επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 
2.2.3.4 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω 
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πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. 
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται  στο 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.  
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. 
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων (ή Ένορκη Βεβαίωση), από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 
για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας)  προσκοµίζουν : 
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το 
αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης , θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος (θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών) 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο  
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν  τους  αντίστοιχους 

ισολογισµούς  της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκοµίζουν δήλωση περί του συνολικού ύψους 

του κύκλου εργασιών της επιχείρησης . Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν  
- Κατάσταση των εκτελεσθέντων συµβάσεων των τριών  (3) τελευταίων ετών  

-  Κατάσταση  των  προσφερόµενων  υλικών  όπου  θα   αναφέρει  το εργοστάσιο 
κατασκευής και χώρα προέλευσης. 

- Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους)  από όπου  θα   προκύπτει   η   συµφωνία  µε  τις 
ζητούµενες  τεχνικές  προδιαγραφές. 

- Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο ετών, για τους λαµπτήρες led και φωτιστικά led 
(κατασκευαστή ή αντιπρόσωπου). 

- Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο εθνικό µητρώο παραγωγών και 
βεβαίωση συµµετοχής σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, για τους εισαγωγείς 
όσων προϊόντων εισάγονται στην Ελλάδα και για τους κατασκευαστές όσων 
προϊόντων κατασκευάζονται στην Ελλάδα (ενδεικτικά συµµετοχή σε εναλλακτική 
διαχείριση λαµπτήρων , φωτιστικών , µπαταριών κλπ  ) 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν α) πιστοποιητικό  ποιότητος     ISO 9001 για τα   εργοστάσια 
κατασκευής και β )πιστοποιητικού  ISO 9001 για τη συµµετέχουσα  εταιρεία (για τα 
είδη της Οµάδας Β). 
Εφόσον υπάρχουν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δυναται να προσκοµιστούν. 
Τα εν λόγω  πιστοποιητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης (αρχικής και τυχόν ανανεώσεις).  
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



28 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά: 
βάσει τιµής   

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι 
της ∆ιακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας  ή  
ανά ΟΜΑ∆Α .  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
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(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 

1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής- courier  ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 

της παρούσας.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ , ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. 
∆ΙΑΚΟΥ 1, Τ.Κ.  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
για το Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ» 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 31.277,76 €, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% 
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής 
προσφοράς  στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα 
στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυµία 
(ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3  
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να 
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.. 
2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο 
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή ( ηµεροµηνία και 
ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.. 
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2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο 
αυτών. 
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν επί ποινή αποκλεισµού : 
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της 
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙ ), 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος  Ι της ∆ιακήρυξης  περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα  

• Ξεχωριστό φάκελο µε την αναλυτική Τεχνική προσφορά τους σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης(άρθρα 2.2.4-2.2.6) και µε την  
από 04/2018 Μελέτη  του Παραρτήµατος  I  της ∆ιακήρυξης (επί ποινή 
αποκλεισµού)  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της εν 
λόγω προµήθειας , µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα I.  

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα I  της 
διακήρυξης καθώς και στο Παράρτηµα III  (υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) 
Α. Τιµές 
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε 
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που 
καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Γ του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα εκατόν ογδόντα 180 ηµερών  από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο 
φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο 
φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ε) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 
1.5 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 
των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο 
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η 
σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα 
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί 
σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 
αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού 
τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
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προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους 
λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών 
µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού.  
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
να υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο 
άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή 
να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως 
άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται  και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε  
το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το 
Τ.Ε.Υ.∆.,  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και 
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της 
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ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει 
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.   
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και  επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή.  
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό  της  µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

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

4.4 Υπεργολαβία 
 
∆εν επιτρέπεται η υπεργολαβία  
∆εν επιτρέπεται η συνολική ή τµηµατική  εκχώρηση της Σύµβασης  

  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. 
β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

• Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά από 
την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµών 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:].  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και του Παραρτήµατος Ι της 
διακήρυξης 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, 
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και 
µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας [η 
περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το 
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016  οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τους όρους του 

Παραρτήματος I της διακήρυξης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 

που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και 
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 
του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το 
Παράρτηµα ΙV της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής 
των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί 
µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής 
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή 
παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές 
παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  µε τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 
δύο µέρη. 
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: ενδεικτικός 
χρόνος παραλαβής 30 ηµέρες από ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 
αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην 
οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν 
πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης 
φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

∆ΕΝ ΣΥΝΤΕΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ –ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κλπ. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε 
άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
[∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ]  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
Σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 04/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 
εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο 
έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την 
εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του 
αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να 
προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  
 
∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης ή της χρονικής παράτασης  
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Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 

 

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ  4 / 
2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        ΥΛΙΚΟΥ  
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η µελέτη αυτή συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος ∆ιονύσου να προµηθευτεί ηλεκτρολογικά 
υλικά και εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του 
δικτύου του οδικού δηµοτικού φωτισµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του και των διάφορων 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα δηµοτικά κτίρια. 
 
Θα γίνει προµήθεια των εξής ενδεικτικά αναφερόµενων υλικών και εργαλείων: φωτιστικά 
οδών και κλειστών χώρων, κολώνες φωτισµού, λαµπτήρες οικονοµίας, λαµπτήρες φθορίου, 
λοιποί λαµπτήρες, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ, τρυπάνια, κατσαβίδια κλπ., τα οποία 
θα παραδοθούν στην Αποθήκη του ∆ήµου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεχνική 
Περιγραφή της παρούσας Μελέτης, προκειµένου οι ηλεκτρολόγοι να µπορούν να 
εφοδιάζονται µε τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών τους, όπως αυτές 
προκύπτουν κάθε φορά. 
 
Η δαπάνη της προµήθειας των ειδών της µελέτης προϋπολογίζεται, ενδεικτικά, στο ποσό των 
125.210,66€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις  ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (άρθρο 86).   
 
Τα CPV των ειδών της προµήθειας είναι 31500000-1 «Φωτιστικός Εξοπλισµός και Ηλεκτρικοί 
Λαµπτήρες», 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό» και 44512000-2 «∆ιάφορα Εργαλεία 
Χειρός».  
 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 59/2018 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Τα προς προµήθεια είδη, οι ποσότητές τους, η ενδεικτική τιµή µονάδος έκαστου είδους και το 
σύνολο της δαπάνης (ενδεικτικός προϋπολογισµός) εµφανίζονται στο συνηµµένο πίνακα.  
 
Όλα τα είδη θα  
2. είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, 
3. φέρουν σήµανση CE, 
4. είναι εργοστασίων πιστοποιηµένων µε ISO 9001, 
5. είναι εντελώς καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και κατασκευής, χωρίς 
ελαττώµατα και έτοιµα προς χρήση, 
6. είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις  ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική 
προσφορά. 
 
Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τµηµατικές, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα 
γίνονται σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
τους και θα είναι ενδεδειγµένα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. 
 
Για κάθε είδος ηλεκτρολογικού υλικού της µελέτης, έκαστος συµµετέχων πρέπει να  
αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (µάρκα),  
υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή, καθώς επίσης 
υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 (του οίκου κατασκευής).  
 
            Ο Συντάξας                 Θεωρήθηκε 
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Ε. Μακαριάδη-Μακαριώτη     Παπαδόπουλος 
Απόστολος  
         ΠΕ ∆ιοικητικού           Μηχανολόγος 
Μηχανικός 
    ∆/νση Περιβάλλοντος                   Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΥΛΙΚΟΥ  

 
 

Β, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ    

  ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

    ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 250 0,7 175 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 150 1,2 180 

3 Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 30 1,5 45 

4 Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 ΜΕΤΡΟ 30 2,4 72 

5 Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 2 4 8 

6 Καλώδιο ΝΥΜ 3x16 mm2+1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 2 5 10 

7 Καλώδιο NYAF 1 mm2 µαύρο - µπλε  ΜΕΤΡΟ 35 0,15 5,25 

8 Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 µαύρο - µπλε  ΜΕΤΡΟ 35 0,18 6,3 

9 Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 µαύρο - µπλε  ΜΕΤΡΟ 35 0,3 10,5 

10 Καλώδιο NYAF 4 mm2 µαύρο - µπλε  ΜΕΤΡΟ 35 0,45 15,75 

11 Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης  ΜΕΤΡΟ 35 0,3 10,5 

12 Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης  ΜΕΤΡΟ 35 0,4 14 

13 Μακαρόνι υαλοµέταξο 2 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 

14 Μακαρόνι υαλοµέταξο 4 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 

15 Μακαρόνι υαλοµέταξο 6 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 

16 Μακαρόνι υαλοµέταξο 8 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 

17 Μακαρόνι υαλοµέταξο 10 mm ΜΕΤΡΟ 3 0,4 1,2 

18 Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 80 0,14 11,2 

19 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µαύρο  ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 

20 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 

21 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,16 12,8 

22 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µαύρο  ΜΕΤΡΟ 80 0,25 20 

23 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο  ΜΕΤΡΟ 80 0,25 20 

24 Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 µπλε ΜΕΤΡΟ 80 0,25 20 

25 Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 µαύρο  ΜΕΤΡΟ 80 0,45 36 

26 Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο  ΜΕΤΡΟ 15 0,7 10,5 

27 Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο ΜΕΤΡΟ 80 1 80 

28 Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο  ΜΕΤΡΟ 80 1,8 144 

29 Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο  ΜΕΤΡΟ 10 2,6 26 

30 Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm ΜΕΤΡΟ 20 3 60 

31 Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 0,8 68 

32 Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,2 102 

33 Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,6 136 

34 Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 2,4 204 

35 Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 1,2 102 

36 Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 2 170 

37 Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 3 255 

38 Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 4 340 

39 Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 35 1,4 49 

40 Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 ΜΕΤΡΟ 185 2,2 407 

41 Καλώδιο NYY 4x6 mm2 ΜΕΤΡΟ 185 3 555 

42 Καλώδιο NYY 4x10 mm2 ΜΕΤΡΟ 85 5 425 

43 Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 ΜΕΤΡΟ 35 7 245 
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44 Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 ΜΕΤΡΟ 35 9 315 

45 Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2  ΜΕΤΡΟ 3 12 36 

46 Εύκαµπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,3 55,5 

47 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,4 74 

48 Εύκαµπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 185 0,5 92,5 

49 Εύκαµπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,4 114 

50 Εύκαµπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,5 142,5 

51 Εύκαµπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 285 0,8 228 

52 Εύκαµπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 85 1,2 102 

53 Εύκαµπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 18 0,5 9 

54 Εύκαµπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο ΜΕΤΡΟ 18 0,4 7,2 

55 Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 120 1 120 

56 Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 µαύρο ΜΕΤΡΟ 120 1,9 228 

57 Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής 
µόνωσης ∆ΕΗ  

ΜΕΤΡΟ 200 2 400 

58 Καλώδιο καουτσούκ 2χ1 µαύρο 
εύκαµπτο 

ΜΕΤΡΟ 200  0 

59 Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών ΜΕΤΡΟ 35 0,4 14 

60 Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5 ΜΕΤΡΟ 10 0,5 5 

61 Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 
ζευγών κατ. 5 

ΜΕΤΡΟ 185 0,4 74 

62 Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών 
άσπρο  

ΜΕΤΡΟ 85 0,2 17 

63 Κλιπ τηλεφώνου ΤΕΜ 85 0,1 8,5 

64 connectors δικτύου RJ 45 ΤΕΜ 85 1 85 

65 connectors δικτύου RJ 11 ΤΕΜ 85 1 85 

66 Καλώδιο 2x0,75 mm2  άσπρο 
εύκαµπτο 

ΜΕΤΡΟ 185 0,4 74 

67 Καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο εύκαµπτο ΜΕΤΡΟ 100 0,4 40 

68 Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 ΤΕΜ 3 19 57 

69 Σωλήνες γαλβανιζέ 3''  ΤΕΜ 3 41 123 

70 Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό ΤΕΜ 3 1,5 4,5 

71 Καραβοχελώνες µεταλλικές εξωτ. 
Στεγανές (Ε-27/100W) οβάλ 

ΤΕΜ 2 15 30 

72 Καραβοχελώνες µεταλλικές εξωτ. 
Στεγανές (Ε-27/100W) στρογγυλές 

ΤΕΜ 2 12 24 

73 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α ΤΕΜ 3 3 9 

74 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α ΤΕΜ 3 3 9 

75 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α ΤΕΜ 3 3 9 

76 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α ΤΕΜ 3 3 9 

77 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α ΤΕΜ 3 3 9 

78 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

79 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

80 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α  ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

81 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

82 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

83 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

84 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

85 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

86 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α ΤΕΜ 3 4,5 13,5 

87 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α  ΤΕΜ  3 4,5 13,5 

88 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α ΤΕΜ  3 6 18 

89 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α ΤΕΜ  3 6 18 

90 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α  ΤΕΜ  3 6 18 

91 Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α  ΤΕΜ  3 6 18 

92 Ασφάλεια ∆ΕΗ 35 Α / Ε-16 ΤΕΜ 50 0,5 25 
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93 Ασφάλεια ∆ΕΗ 40 Α / Ε-16 ΤΕΜ 25 0,6 15 

94 Ασφάλεια ∆ΕΗ 50 Α / Ε-16 ΤΕΜ 15 0,8 12 

95 Αυτόµατη ασφάλεια ∆ΕΗ 63Α ΤΕΜ 10 6 60 

96 Πώµα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 
∆ΕΗ 

ΤΕΜ 15 1 15 

97 Πώµα πορσελάνης 100Α γολιάθ  ΤΕΜ 5 5 25 

98 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A  (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 

99 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A  (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 

100 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A  (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 35 0,5 17,5 

101 Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A  (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 70 0,5 35 

102 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 

103 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 

104 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 

105 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 

106 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 

107 Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A (10τεµ) ΚΟΥΤΙ 1 0,8 0,8 

108 Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL ΤΕΜ 85 0,3 25,5 

109 Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL ΤΕΜ 85 0,3 25,5 

110 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
10 Α D (κοινές) 

ΤΕΜ 50 0,4 20 

111 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
16 Α D (κοινές) 

ΤΕΜ 50 0,4 20 

112 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
20 Α D (κοινές)  

ΤΕΜ 50 0,4 20 

113 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
25 Α D (κοινές) 

ΤΕΜ 50 0,4 20 

114 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο  
πορσελάνης 35 Α D (κοινές) 

ΤΕΜ 85 0,5 42,5 

115 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
50 Α D (κοινές) 

ΤΕΜ 40 0,5 20 

116 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
63 Α D (κοινές) 

ΤΕΜ 40 0,6 24 

117 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο  
πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ  

ΤΕΜ 3 5 15 

118 Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 
100 Α ΓΟΛΙΑΘ 

ΤΕΜ 3 5 15 

119 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α  ΤΕΜ 25 0,4 10 

120 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α  ΤΕΜ 25 0,4 10 

121 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α ΤΕΜ 25 0,4 10 

122 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α ΤΕΜ 18 0,4 7,2 

123 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α ΤΕΜ 35 0,4 14 

124 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α ΤΕΜ 10 0,5 5 

125 Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α ΤΕΜ 18 0,6 10,8 

126 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x6 A ΤΕΜ 3 3 9 

127 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x10 A/6ΚΑ ΤΕΜ 28 3 84 

128 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x16 A/6ΚΑ ΤΕΜ 20 3 60 

129 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x20 A/6ΚΑ ΤΕΜ 20 3 60 

130 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x25 A/6ΚΑ ΤΕΜ 20 3 60 

131 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x32 A/6ΚΑ ΤΕΜ 20 3 60 

132 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x40 A/6ΚΑ ΤΕΜ 10 3 30 

133 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x50 Α ΤΕΜ 3 3 9 

134 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 1x63 A ΤΕΜ 10 3 30 

135 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x10 A ΤΕΜ 3 12 36 

136 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x16 A ΤΕΜ 3 12 36 

137 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x20A ΤΕΜ 3 12 36 

138 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x25 A ΤΕΜ 3 12 36 
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139 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x32 A ΤΕΜ 3 12 36 

140 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x40 A ΤΕΜ 3 12 36 

141 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x50 A ΤΕΜ 3 12 36 

142 Ασφάλεια αυτόµατη πίνακα 3x63 A ΤΕΜ 3 12 36 

143 Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x6Α/6ΚΑ 
µονού βήµατος 

ΤΕΜ 3 8 24 

144 Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x10Α/6ΚΑ 
µονού βήµατος 

ΤΕΜ 3 8 24 

145 Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x16Α/6ΚΑ 
µονού βήµατος 

ΤΕΜ 3 8 24 

146 Ασφάλεια αυτόµατη διπλή 2x20Α/6ΚΑ 
µονού βήµατος 

ΤΕΜ 3 8 24 

147 Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός 
Εβδοµαδιαίος  

ΤΕΜ 3 40 120 

148 Χρονοδιακόπτης Ράγας  µε εφεδρεία 
µονού βήµατος 16Α/230V 

ΤΕΜ 8 24 192 

149 ∆ιακόπτης Λυκόφωτος 16Α χωρίς 
ρύθµιση 

ΤΕΜ 3 24 72 

150 ∆ιακόπτης Λυκόφωτος 16Α µε ρύθµιση  ΤΕΜ 3 28 84 

151 Ρελέ θερµάνσεως 4x40 A ΤΕΜ 18 24 432 

152 Ρελέ θερµάνσεως 4x25 A ΤΕΜ 8 22 176 

153 Ρελέ θερµάνσεως 2x25 A ΤΕΜ 3 18 54 

154 Ρελέ θερµάνσεως 4x63 A ΤΕΜ 10 40 400 

155 Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03  ΤΕΜ 3 30 90 

156 Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03  ΤΕΜ 18 23 414 

157 Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 ΤΕΜ 20 19 380 

158 Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03  ΤΕΜ 3 22 66 

159 ∆ιακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας / 
4 στοιχείων (θέσεων) 

ΤΕΜ 15 30 450 

160 ∆ιακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας 
/ 4 στοιχείων (θέσεων) 

ΤΕΜ 20 15 300 

161 Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V ΤΕΜ 10 2,5 25 

162 Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V 
τριπλέτα 

ΤΕΜ 5 14 70 

163 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15  ΜΕΤΡΟ 8 1,1 8,8 

164 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20  ΜΕΤΡΟ 8 1,2 9,6 

165 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 ΜΕΤΡΟ 8 2,3 18,4 

166 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 ΜΕΤΡΟ 8 2,8 22,4 

167 Κανάλι άσπρο 105χ50 ΜΕΤΡΟ 8 14 112 

168 Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 
50χ13 

ΜΕΤΡΟ 8 6 48 

169 Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 
µέτρων 

ΤΕΜ 3 45 135 

170 Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 
µέτρων 

ΤΕΜ 3 60 180 

171 Μπαλαντέζα 10 µέτρα µε φις αρσενικό 
και θηλυκό 3χ1,5mm2 

ΤΕΜ 6 10 60 

172 Μπαλαντέζα 5 µέτρα µε φις αρσενικό 
και θηλυκό 3x1,5mm2 

ΤΕΜ 6 6 36 

173 Πολύµπριζο µε φις και καλώδιο και 
διακόπτη 5 θέσεων κοµπλέ 

ΤΕΜ 2 5 10 

174 Πολύµπριζο µε φις και καλώδιο και 
διακόπτη 3 θέσεων κοµπλέ 

ΤΕΜ 2 4,5 9 

175 Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 
εύκαµπτο µαύρο 

ΜΕΤΡ 8 10 80 

176 Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 
εύκαµπτο µαύρο 

ΜΕΤΡ 8 16 128 
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177 Φις 5x16Α θηλυκό  ΤΕΜ 2 9 18 

178 Φις τύπου5x16Α αρσενικό ΤΕΜ 2 7 14 

179 Φις 5x32Α θηλυκό   ΤΕΜ 2 15 30 

180 Φις5x32Α αρσενικό ΤΕΜ 2 12 24 

181 Φις 5x63Α αρσενικό ΤΕΜ 2 22 44 

182 Φις 5x63Α θηλυκό  ΤΕΜ 2 28 56 

183 ∆ιακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός ΤΕΜ 3 4 12 

184 ∆ιακόπτης κοµιτατέρ χωνευτός  ΤΕΜ 3 5 15 

185 ∆ιακόπτης αλλέ ρετούρ µεσαίος 
χωνευτός 

ΤΕΜ 3 7 21 

186 Ραγοδιακόπτης 1x40A ΤΕΜ 10 3 30 

187 Ραγοδιακόπτης 1x63A ΤΕΜ 10 4 40 

188 Ραγοδιακόπτης 2x25A ΤΕΜ 10 4 40 

189 Ραγοδιακόπτης 2x32A TEM 3 5 15 

190 Ραγοδιακόπτης 2x40A ΤΕΜ 10 6 60 

191 Ραγοδιακόπτης 2x63A ΤΕΜ 2 7 14 

192 Ραγοδιακόπτης 3x40A ΤΕΜ 2 8 16 

193 Ραγοδιακόπτης 3x63A ΤΕΜ 2 10 20 

194 Ραγοδιακόπτης 3x80A ΤΕΜ 3 11 33 

195 Ραγοδιακόπτης 4x40A ΤΕΜ 3 15 45 

196 Ραγοδιακόπτης 4x63A ΤΕΜ 3 17 51 

197 Ραγοδιακόπτης 4x80A ΤΕΜ 3 19 57 

198 Ραγοδιακόπτης 4x100A ΤΕΜ 2 21 42 

199 Πρίζα µε καπάκι σούκο χωνευτή  ΤΕΜ 3 7 21 

200 ∆ιακόπτης εξωτερικός στεγανός 
κοµµιτατέρ 

ΤΕΜ 3 5 15 

201 ∆ιακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ 
ρετούρ 

ΤΕΜ 3 4 12 

202 Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή  ΤΕΜ 3 5 15 

203 Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή  ΤΕΜ 3 3 9 

204 Μπάρα χαλκού µονοφασική ενός 
µέτρου (γέφυρα)  

ΤΕΜ 1 15 15 

205 Μπάρα χαλκού τριφασική ενός µέτρου 
(γέφυρα) δίχαλο  

ΤΕΜ 3 38 114 

206 Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A ΤΕΜ 6 6 36 

207 Φις αρσενικό σούκο άσπρο ΤΕΜ 6 0,7 4,2 

208 Φις θηλυκό σούκο άσπρο ΤΕΜ 6 1 6 

209 Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ ΤΕΜ 6 1,5 9 

210 Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ ΤΕΜ 6 2 12 

211 Τσερκαδόρους επαγγελµατικούς για 
τσέρκι ERIVAN 

ΤΕΜ 2 180 360 

212 Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία 
(κουλούρα) 19mm x 50 m  

ΤΕΜ 8 65 520 

213 Συνδετήρες παροχών ∆ΕΗ (µικροί) ως 
δείγµα 

ΤΕΜ 50 15 750 

214 Συνδετήρες παροχών ∆ΕΗ (µεγάλοι) 
ως δείγµα 

ΤΕΜ 50 20 1000 

215 Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 
19mm 

ΤΕΜ 750 0,6 450 

216 Ψαλίδι για λαµαρίνα επινικελωµένο 
280mm 

TEM 3 25 75 

217 ∆εµατικά 10 cm µαύρα - άσπρα  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 10 2 20 

218 ∆εµατικά 20 cm µαύρα - άσπρα  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  (100 τµχ) 10 3 30 
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219 ∆εµατικά 30 cm µαύρα - άσπρα  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 10 4 40 

220 ∆εµατικά 40 cm µαύρα - άσπρα  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 22 5 110 

221 ∆εµατικά 50 cm µαύρα - άσπρα  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 4 9 36 

222 Ταινία βουλκανισµού 3M ΤΕΜ 4 8 32 

223 Ταινία µονωτική µαύρη  ΤΕΜ 300 0,9 270 

224 Ταινία µονωτική µπλε ΤΕΜ 10 0,9 9 

225 Ταινία µονωτική άσπρη  ΤΕΜ 10 0,9 9 

226 Ταινία µονωτική κίτρινη ΤΕΜ 10 0,9 9 

227 Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό µε 
µόνωση 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ)  2 1 2 

228 Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό µε 
µόνωση 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 1,2 2,4 

229 Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό µε 
µόνωση 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 2,1 4,2 

230 Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό µε 
µόνωση 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 2,8 5,6 

231 Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό µε 
µόνωση 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 3,7 7,4 

232 Ακροδέκτες 1,5mm2  – Ίσιο µε µόνωση ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 1 2 

233 Ακροδέκτες 2,5mm2  – Ίσιο µε µόνωση ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 1,2 2,4 

234 Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο µε µόνωση ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 2,1 4,2 

235 Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο µε µόνωση ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 2,8 5,6 

236 Ακροδέκτες 10mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 3,7 7,4 

237 Ακροδέκτες 16mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 5 10 

238 Ακροδέκτες 25mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τµχ) 2 5,3 10,6 

239 Ακροδέκτες 35mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τµχ) 2 8 16 

240 Ακροδέκτες 50mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τµχ) 2 12,5 25 

241 Ακροδέκτες 70mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τµχ) 2 11,5 23 

242 Ακροδέκτες 90mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τµχ) 2 22 44 

243 Συνδέσµους ευθείας 1,5mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 12 24 

244 Συνδέσµους ευθείας 2,5mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 14 28 

245 Συνδέσµους ευθείας 4mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 15 30 

246 Συνδέσµους ευθείας 6mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 17 34 

247 Συνδέσµους ευθείας 10mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 25 50 

248 Συνδέσµους ευθείας 16mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 35 70 

249 Συνδέσµους ευθείας 25mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 2 56 112 

250 Συνδέσµους ευθείας 35mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 1 85 85 
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251 Συνδέσµους ευθείας 50mm2  ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τµχ) 1 120 120 

252 Μπάλα Φ40 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος 
(δείγµα) – χαµηλό χείλος 

ΤΕΜ 28 18 504 

253 Μπάλα Φ30 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος 
(δείγµα) – χαµηλό χείλος 

ΤΕΜ 15 9 135 

254 Μπάλα Φ20 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος 
(δείγµα) – χαµηλό χείλος 

ΤΕΜ 6 7 42 

255 Μπάλα Φ25 οπάλ κοµπλέ κοντό χείλος 
(δείγµα) – χαµηλό χείλος 

ΤΕΜ 10 7 70 

256 Σκάφες φθορίου µε καπάκι 1,5 µέτρο 
2χ58W 

ΤΕΜ 2 18 36 

257 Σκάφη φθορίου µε καπάκι 1,20µέτρο 
2x36W 

ΤΕΜ 2 12 24 

258 Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός 
Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων  

ΤΕΜ 1 18 18 

259 Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός 
Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων 

ΤΕΜ 1 40 40 

260 Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός 
Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων 

ΤΕΜ 2 70 140 

261 Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός 
στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων 

ΤΕΜ 2 25 50 

262 Πίνακας πλαστικός εξωτερικός 
στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων 

ΤΕΜ 2 35 70 

263 Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων 
επίτοιχος µε πόρτα 

ΤΕΜ 10 18 180 

264 Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων 
επίτοιχος µε πόρτα 

ΤΕΜ 12 8 96 

265 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε 
κουλούρα) 

ΜΕΤΡΟ 55 0,5 27,5 

266 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε 
κουλούρα) 

ΜΕΤΡΟ 55 0,6 33 

267 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε 
κουλούρα) 

ΜΕΤΡΟ 55 1 55 

268 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε 
κουλούρα) 

ΜΕΤΡΟ 12 1,3 15,6 

269 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε 
κουλούρα) 

ΜΕΤΡΟ 55 1,9 104,5 

270 Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε 
κουλούρα) 

ΜΕΤΡΟ  10 2,3 23 

271 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 ΤΕΜ 20 0,12 2,4 

272 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 ΤΕΜ 28 0,14 3,92 

273 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 ΤΕΜ 28 0,19 5,32 

274 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 ΤΕΜ 12 0,35 4,2 

275 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 ΤΕΜ 12 0,55 6,6 

276 Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 ΤΕΜ 12 1,1 13,2 

277 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16  ΤΕΜ 55 0,14 7,7 

278 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 ΤΕΜ 55 0,16 8,8 

279 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 ΤΕΜ 55 0,24 13,2 

280 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 ΤΕΜ 55 0,3 16,5 

281 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 ΤΕΜ 30 0,4 12 

282 Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 ΤΕΜ 30 0,6 18 

283 Ρακόρ Φ16 ΤΕΜ 10 0,09 0,9 

284 Ρακόρ Φ20 ΤΕΜ 10 0,1 1 

285 Ρακόρ Φ25 ΤΕΜ 10 0,2 2 

286 Ρακόρ Φ32 ΤΕΜ 10 0,5 5 
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287 Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 
περίπου 

ΤΕΜ 3 0,9 2,7 

288 Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 
περίπου 

ΤΕΜ 3 1,4 4,2 

289 Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 
100X100 περίπου 

ΤΕΜ 3 2,3 6,9 

290 Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V  ΤΕΜ 2 22 44 

291 Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 
περίπου 

ΤΕΜ 3 2 6 

292 Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 
περίπου 

ΤΕΜ 3 9 27 

293 Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 
περίπου 

ΤΕΜ 3 9 27 

294 Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 
περίπου 

ΤΕΜ 3 19 57 

295 Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 
σακουλάκι 100 τεµ. 

ΤΕΜ 2 7 14 

296 Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 
σακουλάκι 100 τεµ. 

ΤΕΜ 2 9 18 

297 Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική ΤΕΜ 10 3 30 

298 Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική 
(συσκ.4τεµ) 

ΤΕΜ 3 2,5 7,5 

299 Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική 
(συσκ.4τεµ) 

ΤΕΜ 3 2,5 7,5 

300 Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 (συσκ.12 τεµ.) ΤΕΜ 2 10 20 

301 Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 (συσκ.12 τεµ.) ΤΕΜ 2 30 60 

302 Κυπαρισάκια 2X50mm2 (συσκ. 12 τεµ.) ΤΕΜ 2 35 70 

303 Ζουµπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT ΚΟΥΤΙ 2 12 24 

304 Τσέρκι µε µεγάλες τρύπες (ταινία των 
10µ.) 

ΤΕΜ 2 6 12 

305 Ζουµπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT ΤΕΜ 2 14 28 

306 Τσέρκι µε µικρές τρύπες (ταινία των 
10µ.) 

ΤΕΜ 2 7 14 

307 Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και 
σφικτήρες Φ16 

ΤΕΜ 1 10 10 

308 Χαλκός γείωσης γυµνός 16 mm2 
(100m) 

kg 4 12 48 

309 Χαλκός γείωσης γυµνός 25 mm2 (20m) kg 3 12 36 

310 Χαλκός γείωσης γυµνός 35 mm2 (20m) kg 3 12 36 

311 Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού 
(τετράγωνο) 

ΤΕΜ 3 5 15 

312 Ρόκα 5x20 πλακέ  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 1,9 3,8 

313 Ρόκα 5x18 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 1,5 3 

314 Ρόκα 6x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 1,7 3,4 

315 Ρόκα 7x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 1,8 3,6 

316 Ρόκα 8x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 1,9 3,8 

317 Ρόκα 9x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2 4 

318 Ρόκα 10x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2,4 4,8 

319 Ρόκα 11x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2,6 5,2 

320 Ρόκα 12x25 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2,8 5,6 

321 Ρόκα 5x35 πλακέ  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2 4 

322 Ρόκα 6x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2 4 
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323 Ρόκα 7x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2 4 

324 Ρόκα 8x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2 4 

325 Ρόκα 9x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2,3 4,6 

326 Ρόκα 10x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 2,3 4,6 

327 Ρόκα 11x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 3,2 6,4 

328 Ρόκα 12x35 στρογγυλό  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 3,2 6,4 

329 Ασφαλειοθήκη κλέµµα µονή για γυάλινη 
ασφάλεια 5x20 mm 

ΤΕΜ 55 1 55 

330 Ασφαλειοθήκη µε καλώδιο 1,5mm2 
βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 

ΤΕΜ 10 1 10 

331 Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήµανσης 
αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας)  

ΤΕΜ 30 1,5 45 

332 Ξυλόβιδες 4x1,5 cm KOYTI 1 3 3 

333 Ξυλόβιδες 4x2,5 cm KOYTI 1 4 4 

334 Ξυλόβιδες 4x3 cm KOYTI 1 5 5 

335 Ξυλόβιδες 4x3,5 cm KOYTI 1 6 6 

336 Ξυλόβιδες 4x4 cm KOYTI 1 7 7 

337 Ξυλόβιδες 4x4,5 cm KOYTI 1 3 3 

338 Ξυλόβιδες 4x5 cm KOYTI 1 4 4 

339 Λαµαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

340 Λαµαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

341 Λαµαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

342 Λαµαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

343 Λαµαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

344 Λαµαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

345 Λαµαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

346 Τρυπανόβιδες µε κεφαλή για κλειδί 8 
µήκους 5,5x25 

ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

347 Τρυπανόβιδες µε κεφαλή για κλειδί 10 
µήκους 6,3x25 

ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

348 Τρυπανόβιδες µε κεφαλή σταυρού 
φρεζάτη µήκους 4,8x25 

ΤΕΜ 325 0,05 16,25 

349 Ούπα 6'' µπετού και βίδες ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 3 6 

350 Ούπα 8'' µπετού και βίδες ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 4 8 

351 Ούπα 10'' µπετού και βίδες ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 2 5 10 

352 Ούπα 12'' µπετού και βίδες ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 1 6 6 

353 Ούπα 6'' γυψοσανίδας µε βίδα  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 1 9 9 

354 Ούπα 8'' γυψοσανίδας µε βίδα  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ)  1 10 10 

355 Ούπα 10'' γυψοσανίδας µε βίδα  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 1 8 8 

356 Ούπα 12'' γυψοσανίδας µε βίδα  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 1 12 12 

357 Ροδέλλα µικρή µε τρύπα 6x12  ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 3 3,8 11,4 

358 Ροδέλλα µεγάλη µε τρύπα 8x24   ΚΟΥΤΙ (100 τµχ) 3 6,8 20,4 

359 Λάµπα LED  30-35W / Ε27  ΤΕΜ 25 19 475 
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360 Λάµπα LED 58-65W / Ε40  ΤΕΜ 25 45 1125 

361 Λάµπα LED 80-85W / Ε40  ΤΕΜ 8 50 400 

362 Λάµπα HQI 70W / 230V / στυλό ΤΕΜ 10 10 100 

363 Λάµπα HQI 150W / 230V / στυλό ΤΕΜ 10 10 100 

364 Λάµπα HQI 150W / 230V / E-27 αχλάδι ΤΕΜ 6 35 210 

365 Λάµπα HQI 250W / 230V / E-40 
σωληνωτή 

ΤΕΜ 6 20 120 

366 Λάµπα HQI 250W / 230V / E-40 αχλάδι ΤΕΜ 10 35 350 

367 Λάµπα HQI 400W / 230V / Ε-40 
σωληνωτή 

ΤΕΜ 28 20 560 

368 Λάµπα HQI 400W / 230V / E-40 αχλάδι  ΤΕΜ 15 40 600 

369 Λάµπα HQI-T2000W /D/Ι/ E-40/380V ΤΕΜ 2 180 360 

370 Λάµπα HQI-T2000W /Ν E-40/380V ΤΕΜ 2 180 360 

371 BALLAST HQI 70W πλακέ χαµηλό ή 
τετράγωνο 

ΤΕΜ 6 15 90 

372 BALLAST HQI 150W πλακέ χαµηλό ή 
τετράγωνο 

ΤΕΜ 9 16 144 

373 BALLAST HQI 250W πλακέ χαµηλό ή 
τετράγωνο 

ΤΕΜ 10 20 200 

374 BALLAST HQI 400W πλακέ χαµηλό ή 
τετράγωνο 

ΤΕΜ 15 22 330 

375 BALLAST HQI 2000W/10,3Α/380V  ΤΕΜ 1 70 70 

376 Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 
80w/78mm/240V 

ΤΕΜ 35 3 105 

377 Λάµπες  ιωδίνης διαφανείς 
160w/118mm/240V 

ΤΕΜ 20 3 60 

378 Λάµπες  ιωδίνης διαφανείς 
400w/118mm/240V 

ΤΕΜ 6 3 18 

379 Λάµπες  ιωδίνης διαφανείς 
1000w/189mm/240V 

ΤΕΜ 9 8 72 

380 Λάµπες ιωδίνης διαφανείς 
1500w/254mm/240V 

ΤΕΜ 9 9 81 

381 Λάµπα LED 9-10W / 118mm / 827 ΤΕΜ 10 12 120 

382 Λάµπα LED 5-6W / 78mm / 827 ΤΕΜ 10 10 100 

383 Προβολέας HQI 70W / ΙΡ65 µε 
µεταλλικά κλιπ στο καπάκι 

ΤΕΜ 4 50 200 

384 Προβολέας HQI 150W / ΙΡ65 µε 
µεταλλικά κλιπ στο καπάκι  

ΤΕΜ 3 50 150 

385 Προβολέας HQI 250W / ΙΡ65 µε 
µεταλλικά κλιπ στο καπάκι 

ΤΕΜ 3 55 165 

386 Προβολέας HQI 400W / ΙΡ65 µε 
µεταλλικά κλιπ στο καπάκι 

ΤΕΜ 3 55 165 

387 Προβολέας LED 30 W εξωτερικός 
στεγανός 

ΤΕΜ 3 20 60 

388 Προβολέας LED 50 W εξωτερικός 
στεγανός 

ΤΕΜ 3 30 90 

389 Προβολέας LED 100 W εξωτερικός 
στεγανός 

ΤΕΜ 3 80 240 

390 Προβολέας LED 150 W εξωτερικός 
στεγανός 

ΤΕΜ 2 130 260 

391 Προβολέας LED 200 W εξωτερικός 
στεγανός 

ΤΕΜ 2 175 350 

392 Προβολέας LED 300 W εξωτερικός 
στεγανός 

ΤΕΜ 2 198 396 

393 Προβολέας LED 30 W εξωτερικός 
στεγανός µε φωτοκύταρο 

ΤΕΜ 3 35 105 
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394 Προβολέας 2 KW HQI / ΙΡ65 µε 
µεταλικά κλιπ στο καπάκι εξωτερικός  

ΤΕΜ 1 130 130 

395 Μετασχηµατιστής φθορίου 36W  ΤΕΜ 10 3 30 

396 Μετασχηµατιστής φθορίου 18W  ΤΕΜ 10 3 30 

397 Μετασχηµατιστής φθορίου 58W  ΤΕΜ 10 5 50 

398 Κλέµα 2,5 mm2 θερµοκρασίας  ΤΕΜ (σετ των 12) 6 0,7 4,2 

399 Κλέµα 4 mm2 θερµοκαρασίας  ΤΕΜ (σετ των 12) 3 0,8 2,4 

400 Κλέµα 6 mm2 θερµοκρασίας  ΤΕΜ (σετ των 12) 3 0,9 2,7 

401 Κλέµα 10 mm2 θερµοκρασίας  ΤΕΜ (σετ των 12) 3 1,1 3,3 

402 Κλέµα 16 mm2 θερµοκρασίας  ΤΕΜ (σετ των 12) 3 1,8 5,4 

403 Κλέµα 25 mm2 θερµοκρασίας  ΤΕΜ (σετ των 12) 2 4 8 

404 Κλέµα πορσελάνης µονή 4 mm2 ΤΕΜ 3 0,7 2,1 

405 Κλέµα πορσελάνης διπλή 4 mm2 ΤΕΜ 3 0,8 2,4 

406 Κλέµα πορσελάνης διπλή 6 mm2 ΤΕΜ 3 0,8 2,4 

407 Κλέµα πορσελάνης µονή 6 mm2 ΤΕΜ 3 0,9 2,7 

408 Κλέµα πορσελάνης 3x4 mm2 ΤΕΜ 3 1 3 

409 Κλέµα πορσελάνης 3x6 mm2 ΤΕΜ 3 1,2 3,6 

410 Κλέµα πορσελάνης 3x10 mm2 ΤΕΜ 3 1,5 4,5 

411 Φωτιστικό δρόµου LED SMD 
50W/4000K 

ΤΕΜ 80 150 12000 

412 Μπράτσο φωτιστικού σώµατος 
γαλβανιζέ Φ42  

ΤΕΜ 70 8 560 

413 Φωτιστικό δρόµου LED SMD 
100W/4000K 

ΤΕΜ 40 195 7800 

414 Μπράτσο φωτιστικού σώµατος Φ60 
γαλβανιζέ 

ΤΕΜ 3 15 45 

415 Φωτιστικό σώµα νατρίου, αλουµινίου 
150W / E-40  

TEM 20 55 1100 

416 Φωτιστικό σώµα νατρίου, αλουµινίου 
250W / Ε-40  

ΤΕΜ 15 80 1200 

417 Φωτιστικό σώµα νατρίου, αλουµινίου 
400W / Ε-40  

ΤΕΜ 4 90 360 

418 Φωτιστικό χωνευτό οροφής για 
γυψοσανίδα στρόγγυλο PL 2x26W  

ΤΕΜ 5 25 125 

419 Λάµπα οικονοµίας PLC 18w/840/2pin TEM 18 2 36 

420 Λάµπα  οικονοµίας PLC 26w/840/2pin TEM 18 2 36 

421 Λάµπα  οικονοµίας PLC 9w/840/2pin TEM 18 2 36 

422 Λάµπα  GU-10 28-30w ΤΕΜ 20 2 40 

423 Λάµπα  GU-10 33-35w ΤΕΜ 16 2 32 

424 Λάµπα  GU-10 LED 5-6w ΤΕΜ 5 3,5 17,5 

425 Λάµπα οικονοµίας 8W / E-14 / 230V – 
Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 20 4 80 

426 Λάµπα οικονοµίας 8W/E-27/230V  – 
Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 80 4 320 

427 Λάµπα οικονοµίας 11W/E-27/230V  – 
Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 80 4 320 

428 Λάµπα οικονοµίας 23W/E-27/230V µε 
κέλυφος  – Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 50 5 250 

429 Λάµπα οικονοµίας 23W/E-27/230V  – 
Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 500 5 2500 
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430 Λάµπα οικονοµίας 32 - 35W/E-27/230V  
– Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 200 10 2000 

431 Λάµπα οικονοµίας 55-60W/E-27/230V  
– Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 100 14 1400 

432 Λάµπα οικονοµίας 40-45W/E-27/230V  
– Ζεστό χρώµα 

ΤΕΜ 100 12 1200 

433 Λάµπα LED µε φωτοκύταρο 7-10 W / 
E27 

ΤΕΜ 20 8 160 

434 Λάµπα LED 15W E27 6500Κ ΤΕΜ 50 8 400 

435 Λάµπα LED 16W E27 4000K  ΤΕΜ 50 4 200 

436 Λάµπα LED 20W B22 2700K ΤΕΜ 10 5 50 

437 Λάµπα φθορίου 60 εκ. 18W / 865 ΤΕΜ 175 2 350 

438 Λάµπα φθορίου 1,20 µ. 36W / 865 ΤΕΜ 120 2 240 

439 Λάµπα φθορίου 1,5 µ. 58W / 865 ΤΕΜ 10 3 30 

440 Στάρτερ 4 - 22W ΤΕΜ 175 0,3 52,5 

441 Στάρτερ 4 - 65W ΤΕΜ 130 0,3 39 

442 Βάση στάρτερ φυτευτή (δείγµα) ΤΕΜ 22 0,6 13,2 

443 Λάµπα νατρίου 70W / E-27 / 230V 
αχλάδι µε εκκινητή  

ΤΕΜ 10 12 120 

444 Λάµπα νατρίου 70W / E-27 / 230V 
σωληνωτή 

ΤΕΜ 10 12 120 

445 Λάµπα νατρίου 100W / E-40 / 230V 
σωληνωτή 

ΤΕΜ 18 13 234 

446 Λάµπα νατρίου 150W / E-40 / 230V 
αχλάδι  

ΤΕΜ 30 13 390 

447 Λάµπα νατρίου 150W / E-40 / 230V 
σωληνωτή 

ΤΕΜ 50 13 650 

448 Λάµπα νατρίου 250W / E-40 / 230V 
σωληνωτή 

ΤΕΜ 30 16 480 

449 Λάµπα νατρίου 250W / E-40 / 230V 
αχλάδι 

ΤΕΜ 10 18 180 

450 Λάµπα νατρίου 400W / E-40 / 230V 
σωληνωτή  

ΤΕΜ 10 20 200 

451 Λάµπα νατρίου 400W / E-40 / 230V 
αχλάδι   

ΤΕΜ 10 20 200 

452 Λάµπα 42V/E27/40W πυρακτώσεως ΤΕΜ 32 1,2 38,4 

453 Λάµπα κοινή 42W/E27/230V eco ΤΕΜ 32 1 32 

454 Εκκινητής 70 - 400W  ΤΕΜ 150 5 750 

455 Εκκινητής HQI 2000W  ΤΕΜ 3 18 54 

456 Μπάλαστ Na 70W χαµηλά πλακέ ή 
τετράγωνα 

ΤΕΜ 3 10 30 

457 Μπάλαστ Na 100W χαµηλά πλακέ ή 
τετράγωνα 

ΤΕΜ 6 12 72 

458 Μπάλαστ Na 150W χαµηλά πλακέ ή 
τετράγωνα 

ΤΕΜ 6 14 84 

459 Μπάλαστ Na 250W χαµηλά πλακέ ή 
τετράγωνα 

ΤΕΜ 6 20 120 

460 Μπάλαστ Na 400W χαµηλά πλακέ ή 
τετράγωνα 

ΤΕΜ 10 25 250 

461 Λάµπα για φωτιστικά υδραργύρου 
125W / E-27 (µεταλλικών αλογόνων) 

ΤΕΜ 180 17 3060 

462 Λάµπα για φωτιστικά υδραργύρου 
250W / E-40 (µεταλλικών αλογόνων) 

ΤΕΜ 100 19 1900 

463 Μπάλαστ 125W/υδραργύρου χαµηλά 
πλακέ ή τετράγωνα 

ΤΕΜ 6 10 60 

464 Μπάλαστ 250W/ υδραργύρου χαµηλά 
πλακέ ή τετράγωνα 

ΤΕΜ 6 15 90 
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465 Μπάλαστ 400W/υδραργύρου χαµηλά 
πλακέ ή τετράγωνα 

ΤΕΜ 6 17 102 

466 Πυκνωτής 9µf/250V ΤΕΜ 3 2 6 

467 Πυκνωτής 32µf/250V ΤΕΜ 6 3 18 

468 Πυκνωτής 60µf/400V ΤΕΜ 6 6 36 

469 Ντουί φθορίου φυτευτό µονό  ΤΕΜ 32 0,6 19,2 

470 Ντουί φθορίου µε βίδα µονό ΤΕΜ 32 0,8 25,6 

471 Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό 
(δείγµα) 1/8'' 

ΤΕΜ 3 0,8 2,4 

472 Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό µε 
ελάσµατα (δείγµα) 

ΤΕΜ 33 0,7 23,1 

473 Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς 
ελάσµατα (δείγµα) 

ΤΕΜ 7 0,6 4,2 

474 Ντουί Ε-27 πορσελάνης µε βιδάκια για 
φωτιστικά 125 W (δείγµα) 

ΤΕΜ 33 1,6 52,8 

475 Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό 
(δείγµα) 1/8'' 

ΤΕΜ 30 2 60 

476 Ντουί Ε-40 πορσελάνης µε αυτάκια 
(δείγµα) 

ΤΕΜ 30 3 90 

477 Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό 
(δείγµα) 

ΤΕΜ 19 3 57 

478 Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγµα) ΤΕΜ 32 3 96 

479 Ντουί αντάπτορας από Ε-40 σε Ε-27 ΤΕΜ 20 1,5 30 

480 Ντουί αντάπτορας από Ε-27 σε Ε-40 ΤΕΜ 20 1,5 30 

481 Ντουί για GU10 ΤΕΜ 10 0,5 5 

482 Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 125W 
(4 είδη ως δείγµα) 

ΤΕΜ 30 10 300 

483 Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 250W 
(δείγµα) 

ΤΕΜ 3 12 36 

484 Καπάκια διαφανή για φωτιστικά 400W 
(δείγµα) 

ΤΕΜ 3 14 42 

485 Μετασχηµατιστής 230V/230V/600W ΤΕΜ 1 50 50 

486 Μετασχηµατιστής 230V/230V/1KW ΤΕΜ 1 60 60 

487 Μετασχηµατιστής 230V/230V/2KW ΤΕΜ 1 120 120 

488 Φωτοσωλήνα απλή µονοκάναλη λευκή 
ζεστή 

ΜΕΤ 200 1,5 300 

489 Ρευµατοδότης µονοκάναλος (φυσάκι) 
φωτοσωλήνα, κοµπλέ (τάπες, κλπ) 

ΤΕΜ 80 0,5 40 

490 Μεταλλικό πίλλαρ µονοφασικό  ΤΕΜ 1 275 275 

491 Εσωτερικό φωτιστικό φθορίου οροφής 
4x18W µε συµβαστικό ballast  

ΤΕΜ 5 30 150 

492 Λάµπα ΗQI 70W E27 ΤΕΜ 2 25 50 

493 Λάµπα HQI 1000W E40 / 230V ΤΕΜ 4 45 180 

494 Σύστηµα έναυσης για λάµπα 2KW / HPI  ΤΕΜ 1 170 170 

495 Μετασχηµατιστής 1000W HQI µε 
εκκινητή  

ΤΕΜ 1 80 80 

496 Λάµπα CERAMIC MASΤER – T 
150W/G12/830 

ΤΕΜ 10 18 180 

497 ∆ιακόπτης ράγας 1-0-2 µονού βήµατος 
40Α 

ΤΕΜ 1 5 5 

498 Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου 
400W/HQI µε κάλυµµα αλουµινίου µε 
σχάρα ή τζάµι µε κλιπ για κλειστό 
γήπεδο basket 

ΤΕΜ 2 100 200 

499 Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου 400W 
Hg µε σχάρα ή τζάµι µε κλιπ για κλειστό 
γήπεδο basket 

ΤΕΜ 2 95 190 
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500 Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου 400W 
Na µε σχάρα ή τζάµι µε κλιπ για κλειστό 
γήπεδο basket 

ΤΕΜ 2 110 220 

501 Φωτιστικό καµπάνα αλουµινίου LED 
200W για κλειστό γήπεδο basket 

ΤΕΜ 1 200 200 

502 Λαµπτήρας µπαγιονέτ οικονοµίας Β22 
15W / 230 V 

ΤΕΜ 13 4 52 

503 Λαµπτήρας µπαγιονέτ οικονοµίας Β22 
11W / 230 V 

ΤΕΜ 13 4 52 

504 Ηλεκτρονικό ballast 2x36W ΤΕΜ 4 12 48 

505 Ηλεκτρονικό ballast 1x54  ΤΕΜ 6 15 90 

506 Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 
400 ml 

ΤΕΜ 8 6 48 

507 Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα µε 2 
ασφαλειοθήκες  

ΤΕΜ 5 20 100 

508 Γκοφρέ πλαστικό για κολώνα µε 
αυτόµατη ασφάλεια  

ΤΕΜ 5 25 125 

509 Καβουράκια γείωσης 25  mm2 µε βίδα 
και παξιµάδι 

ΤΕΜ 10 2,3 23 

510 Βιδάκι µε παξιµάδι και γκρόβερ 
αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm 

ΤΕΜ 160 0,1 16 

511 Εξαεριστικά τουαλέττας Φ100/230v ΤΕΜ 3 10 30 

512 Εξαεριστικά τουαλέττας Φ120/230v ΤΕΜ 2 12 24 

513 Πρίζα RG45 για κανάλι 150χ50 ΤΕΜ 3 12 36 

514 Πρίζα σoύκου για κανάλι 150χ50 ΤΕΜ 3 6 18 

515 Μούφες στεγάνωσης µε ριτίνη GT0 ΤΕΜ 3 12 36 

516 Μούφες στεγάνωσης µε ριτίνη GT1 ΤΕΜ 3 14 42 

517 Μούφες στεγάνωσης µε ριτίνη GT2 ΤΕΜ 3 19 57 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α    75752,34 

  ΦΠΑ 24%   18.180,56 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   93.932,90 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ    

  ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

   ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ 

1 ∆οκιµαστικό Πολύµετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 
690V BENNING µε καλώδιο και 2 µύτες  

ΤΕΜ 3 70 210 

2 Κατσαβίδι δοκιµαστικό µικρό  ΤΕΜ 20 0,7 14 

3 Σφυρί 200 γρ fiberglass ΤΕΜ 5 8 40 

4 Σφυρί 1 κιλό fiberglass ΤΕΜ 5 9 45 

5 Σφυρί 3 κιλά µε fiberglass µήκος 900 mm ΤΕΜ 1 22 22 

6 Πρέσσα µεταλλική κοσιέρα τηλεφωνίας δικτύου ΤΕΜ 3 15 45 

7 Σετ µύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 
Τιτανίου 

ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τµχ) 5 9 45 

8 Μαγνητικά καρυδάκια µε αντάπτορα 1/4 νο 8 ΤΕΜ 5 5 25 

9 Μαγνητικά καρυδάκια µε αντάπτορα 1/4 νο 10 ΤΕΜ 5 5 25 

10 Μαγνητικά καρυδάκια µε αντάπτορα 1/4 νο 13 ΤΕΜ 5 5 25 

11 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 µ.  ΤΕΜ 3 5 15 

12 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 µ.  ΤΕΜ 3 6 18 

13 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 µ.  ΤΕΜ 3 7 21 

14 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 µ.  ΤΕΜ 3 20 60 

15 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 35 µ.  ΤΕΜ 2 40 80 

16 Φαλτσέτα - κοπίδι µε 8 ανταλλακτικές λάµες ΤΕΜ 5 9 45 
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17 Σωληνοκάβουρας για άνοιγµα σωλήνα έως 2'' 
Αλουµινίου 

ΤΕΜ 5 35 175 

18 ∆ίσκος κοπής µετάλλου 115mm ΤΕΜ  20 1,5 30 

19 Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH µπλε GBH 2-28 
DFV 800W  κοµπλέ 

ΤΕΜ 2 350 700 

20 Σετ ALLEN µακριά ατσάλι (µπίλια) µε θήκη FACOM ΣΥΛΛΟΓΗ  9τµχ 5 7 35 

21 Σκάλα µικρή διπλή 1,60 µέτρα  ΤΕΜ 2 95 190 

22 Σιλικόνη διάφανη   ΤΕΜ 20 3 60 

23 Σιλικόνη άσπρη αντιµουχλική  ΤΕΜ 20 3 60 

24 Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου ΤΕΜ 5 7 35 

25 Σιδηροπρίονο ΤΕΜ  5 4 20 

26 Λάµα σιδήρου για σιδηροπρίονο  ΤΕΜ 10 2 20 

27 Κυρτό πριόνι µε ξύλινη λαβή και λάµα 36cm ΤΕΜ 5 12 60 

28 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm ΤΕΜ  10 1,5 15 

29 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm ΤΕΜ 10 2 20 

30 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm ΤΕΜ 10 3 30 

31 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm ΤΕΜ 10 3,75 37,5 

32 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS ΤΕΜ 10 10 100 

33 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS ΤΕΜ 10 8 80 

34 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS ΤΕΜ 10 6 60 

35 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 12 SDS ΤΕΜ 3 45 135 

36 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 14 SDS ΤΕΜ 3 50 150 

37 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 34cm Νο 16 SDS ΤΕΜ 3 45 135 

38 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 18 SDS ΤΕΜ 3 50 150 

39 Λουκέτα µε το ίδιο κλειδί σε όλα µακρύλαιµα 40 mm 
(δείγµα) X 100mm 

ΤΕΜ 50 10 500 

40 Πρέσσα για άκρα καλωδίων 0,5mm έως 6mm ΤΕΜ 4 70 280 

41 Σκεπάρνια ΤΕΜ 3 10 30 

42 Μυστριά µεσαία ΤΕΜ 3 7 21 

43 Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 35mm ΤΕΜ 4 45 180 

44 Λάµπα µετώπου µε ιµάντα φακούς LED τύπου 
FACOM 779 FRT 

ΤΕΜ 5 35 175 

45 Εργαλειοθήκες τύπου FACOM (BT 11A) Μεταλλικές 
475χ220χ238 mm 5 θέσεων 

ΤΕΜ 5 60 300 

46 Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) ΤΕΜ 20 1,8 36 

47 Ταινία σήµανσης άσπρο-κόκινο  ΤΕΜ 10 4 40 

48 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1  ΤΕΜ 10 0,9 9 

49 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 ΤΕΜ  10 1 10 

50 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 ΤΕΜ  10 1 10 

51 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 ΤΕΜ  10 0,9 9 

52 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 ΤΕΜ 10 1,1 11 

53 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 ΤΕΜ 10 1,2 12 

54 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 ΤΕΜ 10 1,4 14 

55 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 ΤΕΜ 10 1,4 14 

56 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 ΤΕΜ 10 2 20 

57 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 ΤΕΜ 10 2,2 22 

58 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8  ΤΕΜ 10 3 30 

59 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9  ΤΕΜ 10 4 40 

60 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 ΤΕΜ 10 4,5 45 

61 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 ΤΕΜ 5 6,5 32,5 

62 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 ΤΕΜ 5 8 40 

63 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 ΤΕΜ 5 11 55 

64 Φλόγιστρο (Germany) ΤΕΜ 1 70 70 

65 Φιάλη φλογίστρου ΤΕΜ 5 12 60 
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66 Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ ΤΕΜ 10 2 20 

67 Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ ΤΕΜ 10 3 30 

68 Γάντζος λεπτός INOX µικρός (ως δείγµα 4 - 6 mm) ΤΕΜ 10 3 30 

69 Ολόσωµη ζώνη ασφαλείας εναεριτών 5 σηµείων 
πλήρης 

ΤΕΜ 1 100 100 

70 Αποσβεστήρας ενεργείας µε 3 κρίκους διπλός ΤΕΜ 1 115 115 

71 Σχοινί προστασίας εναεριτών µε 2 κρίκους Φ12 εως 14 ΤΕΜ 2 15 30 

72 Κρίκος ασφαλείας από κράµα αλουµινίου, άνοιγµα 
54mm, ελαχιστή αντοχή σε θραύση 22 kN 

ΤΕΜ 2 16 32 

73 Σταυρός κλειδί για κάθε είδους πόρτα ηλεκτρικών 
πινάκων Νο 9 το τρίγωνο τύπου FACOM 

ΤΕΜ 5 12 60 

74 Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-
200) VDE FACOM 

ΤΕΜ 4 24 96 

75 Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX 
(70-06-180) VDE FACOM 

TEM 4 25 100 

76 Μυτοτσίµπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου 
KNIPEX (26-16-200) VDE FACOM 

TEM 4 25 100 

77 Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) 
VDE FACOM 

ΤΕΜ 4 28 112 

78 Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V VDE 13 
τεµαχίων FACOM 

ΤΕΜ 4 24 96 

79 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
2,5x175mm 

ΤΕΜ 5 6 30 

80 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm ΤΕΜ 5 7 35 

81 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
3,5x200mm 

ΤΕΜ 5 8 40 

82 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm ΤΕΜ 5 9 45 

83 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
5,5x258mm 

ΤΕΜ 5 10 50 

84 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
6,5x270mm 

ΤΕΜ 5 14 70 

85 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 8x270mm ΤΕΜ 5 16 80 

86 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
10x270mm 

ΤΕΜ 5 20 100 

87 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
12x375mm 

ΤΕΜ 4 22 88 

88 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
1x208mm 

ΤΕΜ 5 10 50 

89 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
2x244mm 

ΤΕΜ 5 13 65 

90 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
3x275mm 

ΤΕΜ 4 18 72 

91 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
4x325mm 

ΤΕΜ 5 22 110 

92 Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 9Β ΤΕΜ 4 40 160 

93 Υποδήµατα ηλεκτρολογικά 3 (Νο 43), 1 (Νο 46), 2 (Νο 
48)  

ΖΕΥΓΑΡΙ 5 75 375 

94 Αµπεροτσιµπίδα 600V/600A/200Ω ΤΕΜ 2 75 150 

95 Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. µονωµένη 1000V VDE για 
κλειδί Νο 10 τύπου FACOM 

ΤΕΜ 5 23 115 
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96 Ασύρµατους τύπου PMR (κοµπλέ) µε θήκες φορτιστές 
κοµπλέ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 2 80 160 

97 Κολητήρια 60w έως 80w τύπου Weller ANTEX 230V  ΤΕΜ 2 60 120 

98 Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 ΤΕΜ 100 0,1 10 

99 Ακροδέκτες στρογγυλοί 3,5 ΤΕΜ 100 0,3 30 

100 Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 ΤΕΜ 100 0,4 40 

101 Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 ΤΕΜ 100 0,5 50 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β    8.064,00 

  ΦΠΑ 24%   1935,36 

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   9.999,36 

 
ΟΜΑ∆Α Γ. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ    

 
  ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΥΡΩ 

    ΕΥΡΩ  

1 ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 20 WATT (ΠΛΗΡΗΣ) 

TEM 2 1580 3160 

2 ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 24 WATT (ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕΜ 5 1100 5500 

3 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 120W LED TEM 12 275 3300 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΠΑΛΑΣ 
(ΠΛΗΡΗΣ)  

ΤΕΜ 8 650 5200 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ    17.160,00 

  ΦΠΑ 24%   4118,4 

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ   21.278,40 

 
 
Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 24%: 125.210,66 €. 
 
Ολογράφως: εκατόν εικόσι πέντε χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά. 
 
 
 
 
     Ο Συντάξας                 Θεωρήθηκε 
 
 
Ε. Μακαριάδη-Μακαριώτη     Παπαδόπουλος 
Απόστολος  
         ΠΕ ∆ιοικητικού           Μηχανολόγος 
Μηχανικός 
    ∆/νση Περιβάλλοντος                   Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        ΥΛΙΚΟΥ  
 
 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Τα παρακάτω αναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυµητά και 
θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την 
ποινή αποκλεισµού. 

 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 843. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.5. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΥΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.4. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ NYAF ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.3. 
 
KAΛΩ∆ΙΑ ΝΥΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.3. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΝΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 623.4. 
 
KAΛΩ∆ΙΑ ΝΥFAZ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.4. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ UTP 4 CAT5E, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1,5 ,ΕΝ 60228. 
 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  1 Χ 1,5&1 Χ 2,5 ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΑ, ΕΝ 60228 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΟΙΝΑ D, ΑΠΟ 10Α – 100 A , EN 60269-1,EN60269-3 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟZED, ΑΠΟ 10Α – 63 A, EN 60269-1,EN60269-3 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ Ν.00-1-2, ΑΠΟ 35Α - 250Α. 
 
 ΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΜΕ  ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΟΒΑΛ ΣΤΕΓΑΝΗ IP54, , ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 280Χ145(+- 5ΜΜ)  ΑΝΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  100W 
,ΕΝ60598-1.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΜΕ  ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  ΣΤΕΓΑΝΗ IP54, , ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 240Χ95(+- 5ΜΜ)  ΑΝΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  100W, ΕΝ60598-1. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5X20/5,2X20   ΚΑΙ 6X30/6,3X32 TAXEIAΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
AYTOMATEΣ AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟNOΠΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ 6A - 63A, 6KA, 
ΙEC60898, IΕC 60947-2,XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (Κ),ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 
AYTOMATEΣ AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ,  1P +Ν, 6KA,ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ,  ΑΠΟ 10A - 20A,  
IEC 60898,XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (C), ΤAΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V/400V . ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ / ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ 230V,EN  
60730-1,EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
XΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ANAΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ ΑΠΟ 100 ΩΡΕΣ, 230V/16A, 
EN  60730-1,EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ  IP65,50-60ΗΖ,5-1000W LUX, ΑΠΟ 10A/250V., EN 60669-1, 
EN60669-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
KANAΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ15-20Χ19-30Χ30-40Χ25. 
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ΚΑΝΑΛΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 50X13. 
 
ΚΑΝΑΛΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΓΙΑ  ∆ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ,  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 105Χ50. 
 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙ 3Χ1,5 KAI 3X2,5, 25Μ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ.  
 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 5 KAI 10 MΕΤΡΑ 3Χ1,5 ΜΕ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ. 
 
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ, 3 ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 3Χ1,5  3ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ. 
 
ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 5Χ16Α,5Χ32Α, 5Χ63Α, IP44. 
 
ΡΑΓΟ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ, ∆ΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ,   IEC 60947-3. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, 16A/250V, ΕΝ 60669-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΡΙΖEΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP65, 16A/250V, ΕΝ 60884-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P + T, 16A. ΕΝ 60947-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(CE). 
 
∆ΕΜΑΤΙΚA ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟY 6/6  ΛΕΥΚΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (+10mm)  
140x3,5/200x3,5/290x4,5/390Χ4,8/540Χ7,5mm  , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
-40°C+85°C, ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΝΤΟΧΗ  50.000v, ΕΥΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ UL 94 class V2, 
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ  UV, EN 50146. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ∆ΕΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΥΟ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ  ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ,UL94 class HB. 
 
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α,ΛΕΥΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ. 
 
ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α,IP44,ΜΑΥΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. 
 
ΚΛΙΠΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4P4C. 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ RJ11 K RJ45. 
 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ¼ ΙΝC.  ,ΠΑΧΟΥΣ 2,3ΜΜ ,6ΜΕΤΡΗ(ΚΙΤΡΙΝΗ), 
ME MOYΦΑ,ΕΝ10219. 
 
ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 3 ΙNC . ,ΠΑΧΟΥΣ  4MM ,6ΜΕΤΡΗ(ΠΡΑΣΙΝΗ), 
ΕΝ10255. 
 
TAINIA AYTOBOYΛKANIZOMENH, 19X9, 69KV. 
 
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑ∆ΥΚΑΥΣΤΟ PVC , ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19Χ20Χ0,15. 
 
AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 95ΜΜ, ΕΠΙΚΑΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ  ΧΑΛΚΟΣ. 
 
AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΟΠΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ,UL 94 V2,ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ,  
DIN 46237 
 
AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ  AKI∆ΑΣ  ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ,UL 94 V2,  ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ,  
DIN 46231 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑ 1,5ΜΜ ΕΩΣ 50ΜΜ. 
 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ AΠΟ U-PVC, ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟΣ, UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ Φ16  ΕΩΣ 
Φ50, ΕΝ 61386-1, ΕΝ61386-22. 
 
MOYΦΕΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΥΡΑΛ Φ16 - Φ50 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΜΕ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ  INOX ,ME 
∆ΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,20Μ LED,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 4300 LUMEN,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 
ΩΡΕΣ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



64 

 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΜΕ  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ INOX,ME  
∆ΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,50Μ LED,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 5500 LUMEN,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 
ΩΡΕΣ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ ΚΟΜΠΛΕ ,∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ  Φ20-Φ25-Φ30-Φ40, 
ΕΝ 60598-1,ΕΝ 60598-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ  ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 
09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  4-6 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 
09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 8-10ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 
09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 12 - 14 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 
09, ΙΙ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ 24-26 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ METΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, ΙΙΙ ΣΕΙΡΩΝ, ΑΠΟ 45-48  ΘΕΣΕΩΝ, 
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ,ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ,ΟΥΠΑ,ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ, 
ΕΝ60439-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ METΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, Ι ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟ 10-12 ΘΕΣΕΩΝ. 
ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ,ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ,ΟΥΠΑ,ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ, 
ΕΝ60439-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ  IP41, ΙΚ 
08, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  14-18  ΘΕΣΕΩΝ, ΕΝ 60670-24. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΣΤΕΓΑΝΟΙ  IP41, ΙΚ 
08, Ι Σ ΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  6-8  ΘΕΣΕΩΝ, ΕΝ 60670-24. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).. 
 
ΠΙΛΛΑΡ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ∆ΙΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ∆ΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ  ΣΤΕΓΑΝΟ 
,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  IP55,∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100Χ100Χ35, ΜΕ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ,ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΥΛΙΚΩΝ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΚΟΥΤΙΑ   ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΝΙΟ  ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP66, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ  500v. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΠΟΥ(+-10mm) ΑΠΟ 150x115x65, 
190x150x75, 240x190x90, 280x200x120.,ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΦΛΟΓΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 650°C, 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AN 150W  ,ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  , ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΚΟΣ  57cm -  ΠΛΑΤΟΣ 27cm – ΥΨΟΣ  18cm  ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ∆ΥΟ ΧΩΡΟΥΣ:  
Α)ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΙNJECTION ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΝΕΙ  ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΑ KΑΙ ΘA EINAI ΣTEΓANOTHTOΣ ΙP65  KAI  
B) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP 23, ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ .ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝ-250W-400W ,ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΚΟΣ  68cm -  ΠΛΑΤΟΣ 29cm – ΥΨΟΣ  24cm ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ∆ΥΟ ΧΩΡΟΥΣ:  
Α) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΙNJECTION  ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΝΕΙ   ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ KΑΙ ΘA EINAI ΣTEΓANOTHTOΣ ΙP65, KAI  
B) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP 23 ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ .ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 
ΛΑΜΠΑ, LED 30-35W E27,AΠΙΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
IP44,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 3300 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-4200Κ,ΓΩΝΙΑ  ∆ΕΣΜΗΣ 
ΑΠΟ 330 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ,ΚΥΚΛΟΙ ΑΦΗΣ-ΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ 50.000 
ON/OFF, ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 180ΜΜ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
 
ΛΑΜΠΑ, LED 58-63W E40,AΠΙΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
IP44,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 7000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-4200Κ ,ΓΩΝΙΑ  
∆ΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 330 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ,ΚΥΚΛΟΙ ΑΦΗΣ-ΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ 
50.000 ON/OFF, ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 300ΜΜ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
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ΛΑΜΠΑ, LED 80-85W E40,AΠΙΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
IP44,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 9000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-4200Κ ,ΓΩΝΙΑ  
∆ΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 330 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ,ΚΥΚΛΟΙ ΑΦΗΣ-ΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ 
50.000 ON/OFF, ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 310ΜΜ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
EKKINHTEΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ HQI  70 – 400 W, 198 - 264V, ΕΝ 60926, ΕΝ61347. 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
EKKINHTEΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ HQI  2000 W, 198 - 264V, ΕΝ 60926,ΕΝ61347. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΗQI 70W, RX7S, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 5700 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 10500 ΩΡΕΣ. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΗQI 150W, RX7S, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 12500 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 10500 ΩΡΕΣ. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ HQI 70W, AXΛΑ∆Ι, Ε27, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 6000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 20000 
ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ HQI 150W, AXΛΑ∆Ι, Ε27, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 13500 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 20000 
ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΗQI 250W ΣΩΛΗΝΑ, E40, ΑΠΟ 21000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 20000 ΩΡΕΣ. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΗQI 250W, ΑΧΛΑ∆Ι, E40, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 20000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 10000 
ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 ΛΑΜΠΑ HQI 400W ΣΩΛΗΝΑ, E40, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 40000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 
20000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ HQI 400W ΑΧΛΑ∆Ι, E40, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 35000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 15000 
ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ HQI 1000W ΣΩΛΗΝΑ, Ε40, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠO 
9000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ HQI 2000W/D/I E40, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 180000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ 9000 
ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛAMΠA HQI 2000W/N/I E40, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 200000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ 9000 
ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ HQI 70W - 150W -250W - 400W - 1000W - 2000W, 230V/50HZ EN61347-1, 
EN61347-2-9, EN60923. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΙΩ∆ΙΝΗΣ 160W/118ΜΜ /ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠO 3000 LUMEN / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  2000 
ΩΡΕΣ / 220-240V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΙΩ∆ΙΝΗΣ 80W/78ΜΜ / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1300 LUMEN / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  2000 
ΩΡΕΣ / 220-240V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΙΩ∆ΙΝΗΣ 400W/118ΜΜ / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠO 8000 LUMEN / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  2000 
ΩΡΕΣ / 220-240V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΙΩ∆ΙΝΗΣ 1000W/189ΜΜ / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠO 20000 LUMEN / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  2000 
ΩΡΕΣ / 220-240V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΙΩ∆ΙΝΗΣ 1500W/189ΜΜ / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠO 30000 LUMEN / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  2000 
ΩΡΕΣ / 220-240V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ KOINH ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ  ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  42V E27,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 400 
LUMEN,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 1000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ  KOINH ΑΛΟΓΟΝΟΥ 42-45W E27,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 600 LUMEN,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 
2000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
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ΛΑΜΠΑ LED  SMD  KOINH E27 7-8W,ME ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ ,4000-4200Κ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ 
600 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  15.000 ΩΡΕΣ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΑ,220-240V, 400W/NAV-HQL-HQI ,EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΠΕΡΙΠΟΥ Φ48 ,ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ  ΓΥΑΛΙ . ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ   ΚΑΜΠΑΝΑ  LED   200W , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4200Κ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  IP44 ,ME  ΣΚΙΑ∆Α  Φ48-50 ,ΕΥΡΕΙΑΣ ∆ΕΣΜΗΣ 120 ΜΟΙΡΕΣ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ  
50.000 ΩΡΕΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ   ΓΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΕ  ΥΨΟΣ 8-10 ΜΕΤΡΑ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΗQI H NAV 70-150-250-400-2000w, 230V/50HZ, IP65, MAYΡΟΣ, ΜΕ  ΜΕΤΑΛΙΚΑ 
ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 

 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   LED   SMD  ΙΣΧΥΟΣ   30W-50W-100W-150W-200W-300W,220-
240V,6400-6500Κ,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 100 LUMEN/WATT,AΝΟΙΓΜΑ ∆ΕΣΜΗΣ  ΑΠΟ 120 
ΜΟΙΡΕΣ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP65,∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΖΩΗΣ  ΑΠΟ   50.000 ΩΡΕΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ   Α+. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,220-240V, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 SMD LED ,ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
  
ΤΑΙΝΙΑ  ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ  ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΗ ,ΜΗΚΟΣ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΜΕΤΡΑ,ΠΛΑΤΟΣ 19ΜΜ Χ 0,50 ΜΜ 
ΠΑΧΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ  ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ . 
 
ΦΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ  5Χ16Α-5Χ32Α-5Χ63Α, 
50/60 HZ,500V,IP44. 
 
ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΣΕΙΡΑ   2,5 – 4 – 6 -10 – 16-25 ΜΜ, -30 ΕΩΣ +110 C, 
ΠΟΛΥΑMI∆ΙΟΥ,ΕΝ60998,ΕΝ60695-2-11. 
 
ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ι & ΙΙ& III,  - 4MM - 6MM - 10MM,ΕΝ60998-1,ΕΝ60998-2-1.. 
 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ ΣΕΙΡΑ 16 -35-50 ΜΜ, ΠΟΛΥΑMI∆ΙΟΥ,ΕΝ60998,ΕΝ60695-2-11. 
 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ  ΜΕΓΕΘΟΣ  2 & 3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
∆ΕΗ GR -324. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W, 36W, 58W, 230V/50HZ ,ΕΝ 61347-1,EN 61347-2-8,    
ΕΝ60921. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ PL 9-10W/840/2PIN, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ  500 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 
12.000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 

 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ PL 18W/840/2PIN, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ  AΠΟ 1100 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ  
12.000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ PL 26W/840/2PIN, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1500 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ  
12.000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ GU10 ECO 28W-30W KAI 33-35W/230V, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ  2000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ LED  SMD  KOINH B22 20W,220- 240V , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ  2700-3000Κ 
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1800 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  25.000 ΩΡΕΣ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ GU10  LED 5-6W,220- 240V ,2700-3000Κ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 370 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  25.000 ΩΡΕΣ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ LED R7s  ,78ΜΜ,5-6w,220-240V,2700-3000K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 400 LUMEN,ΓΩΝΙΑ 
∆ΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 330 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 25.000 ΩΡΕΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
 ΛΑΜΠΑ LED R7s,118ΜΜ,  9-10w,220-240V,2700-3000K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 800 LUMEN,ΓΩΝΙΑ 
∆ΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 330 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 25.000 ΩΡΕΣ,,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
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ΛΑΜΠΑ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΥΠΟΥ SL LED  E27 13-15W, 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-4000K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1480 LUMEN, ΓΩΝΙΑ ∆ΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 
270 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 25.000 ΩΡΕΣ,ΚΥΚΛΟΙ ΑΦΗΣ-ΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ 45.000 
ON/OFF,MEΓΙΣΤΟ  ΜΗΚΟΣ 150ΜΜ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α+. 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
ΛΑΜΠΑ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED TUBULAR E27 16-18W, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-
4200K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1550 LUMEN, ΓΩΝΙΑ ∆ΕΣΜΗΣ ΑΠΟ  180 ΜΟΙΡΕΣ,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  
ΑΠΟ 25.000 ΩΡΕΣ,ΚΥΚΛΟΙ ΑΦΗΣ-ΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ 45.000 ON/OFF,MEΓΙΣΤΟ  ΜΗΚΟΣ 
150ΜΜ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΛΑΣΗ Α+. 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (CE).  ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8-9W, 2700-3000Κ, E14, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 300 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  AΠΟ 12000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8-9W, 2700-3000Κ, E27, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 300 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  AΠΟ 12000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11-12W,2700-3000Κ, E27, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 700 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  ΑΠΟ 12000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ∆ΗΛΩΣΗ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ 23W PRISMATIC  2700-3000Κ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1400 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  
ΑΠΟ 15000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 23W-25W E27, 2700-3000Κ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1400 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 12000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 32-35W E27, 2700-3000Κ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1900 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 12000 ΩΡΕΣ, 220-240V , Α  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W/865  ΜΗΚΟΣ 0,60M, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ26, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1200 LUMEN 
,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/865, ΜΗΚΟΣ 1,20M, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ26, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 3200 LUMEN 
,∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W/865 ΜΗΚΟΣ 1,50M, ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ26, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 5000 LUMEN, 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.0000 ΩΡΕΣ, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 40- 45W E27, 2700-3000Κ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2600 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 10000 ΩΡΕΣ, 220-240V, Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 55-65W E27, 2700-3000K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 3100 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 10000 ΩΡΕΣ, 220-240V.  Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 11W B22, 6400-6500K , ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 600 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  ΑΠΟ 10000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 15W B22, 6400-6500K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 750 LUΜΕΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  ΑΠΟ 10000 ΩΡΕΣ, 220-240V. , Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ G12,150W, 2700-3000K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 13000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  AΠΟ 12000 ΩΡΕΣ. Α + ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(CE). 
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ΣΤΑΡΤΕΡ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W & 4-65W. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V KAI 1,5V AA  ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ. 
 
ΡΟΚΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.  
 
ΚΛΕΜΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΥΟ ΠΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ20/2,5ΜΜ. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ME KAΛΩ∆ΙΟ 1,5 ΜΜ ΒΙ∆ΩΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 5x20/ 6,3Χ32 
 
ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ & ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 6 ΕΩΣ 12 ΜΕ ΒΙ∆Α. 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W E27 ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ, ΑΧΛΑ∆Ι, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 5300 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 20000 ΩΡΕΣ. . ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W E27, ΣΩΛΗΝΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 6500 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  
ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ.. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 100W E40, ΣΩΛΗΝΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 10000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  ΑΠΟ  30000 ΩΡΕΣ.. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W E40, ΑΧΛΑ∆Ι, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 16000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  
ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W E40, ΣΩΛΗΝΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 17000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40, ΑΧΛΑ∆Ι, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 30000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  
ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40, ΣΩΛΗΝΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 33000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
AΠΟ  ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W E40, ΑΧΛΑ∆Ι, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 53000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  
ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W E40, ΣΩΛΗΝΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 55000 LUMEN, ΑΠΟ 30000 ΩΡΕΣ. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΜΕΤΑΣΧ/ΤΕΣ NAΤΡΙΟΥ 150W-250W-400W, 230V/50HZ EN61347-1, EN61347-2-9, EN60923. 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΛΑΜΠΑ  ΓΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΑΥ 125W E27, ΙΣΧΥΟΣ AΠΟ 80-125W ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ,,ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 7.000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 18.000 ΩΡΕΣ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α +.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥ 250W E40 ΙΣΧΥΟΣ ,ΑΠΟ 150-250W  ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ,ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 14.000 LUMEN, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ  ΑΠΟ 18.000 
ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α +.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ Τ8  2Χ36W,MΕΤΑΛΛΙΚΟΣ , 
50/60 HZ,220-240V, EN 61347,ΕΝ 61347-2-9,ΕΝ60923.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ Τ5  1Χ54W,  MΕΤΑΛΛΙΚΟΣ, 
50-60HZ,220-240V,EN 61347,ΕΝ 61347-2-9,ΕΝ60923.  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
METΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 230V/230V-ΙΣΧΥΟΣ  630VA / 1000VA / 2000 VA / 2500 VA,ΕΝ 
61558-2-4,ΕΝ 61558-2-6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ 10 Κ Φ12 ,IΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 12W K  ΑΠΟ 15W,220-240V,ΙP20, ΡΟΗ ΑΕΡΑ 
ΑΠΟ 100 Μ3/Η  ΑΠΟ 120Μ3/Η. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ Φ42 K Φ60 
 
ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ  Κ ΒΙ∆ΩΤΟ  ΣΤΗ ΒΑΣΗ  ,G13, 250V, 2A, ,ΕΝ60400. 
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ΒΑΣΗ ΣΤΑΡΤΕΡ ΚΟΥΜΠΩΤΗ , 250V, 2A,ΕΝ 60400. 
 
ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ  ∆ΙΑΦΟΡΑ   Ε27, Ε40,ΕΝ 60238 
 
ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ  GU10 ME ΚΑΛΩ∆ΙΟ ,ΕΝ 60838 
 
ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ,ΣΤΕΓΑΝΟ IP54,ΙΚ08 ΜΕ ΚΛΕΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ  Η ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟ ,ΑΝΑΛΟΓΩΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ. 
 
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ13 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ,IP44 ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ ΖΕΣΤΗ.  
 
ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ ΦΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΠΡΙΖΑ. 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΨΕΥ∆ΟΟΡΟΦΗΣ ∆ΙΠΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ 4Χ18W ME ΣYMBATIKA  BALLAST . 
 
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, 400ML. 
 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ∆ΡΟΜΟΥ  LED  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ  50W  KAI  100W ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 
ΜΠΡΑΤΣΟ  Φ60-70. 
ΤΟ   ΣΩΜΑ  ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Η ΚΡΑΜΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ CUT OFF  ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ  PF > 0,9. 
Η ΤΕΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ  ΑΠΟ 50-55W ΚΑΙ ΑΠΟ 100-110W, Η  ΑΠΟ∆ΟΣΗ  
ΜΕΤΑ  ΤΙΣ  ΘΕΡΜΙΚΕΣ  Κ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 125 LUMEN ΑΝΑ WATT  
ΚΑΙ  Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΖΩΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  50.000 ΩΡΕΣ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ 4000Κ-4200Κ  ΚΑΙ Ο  ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ   RA> 80. 
O ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  IP65,ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ  ΘΑ ΕΧΕΙ 
ΑΝΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΚ 08 ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΣΗΣ 
ΜΟΝΩΣΗΣ Ι Η ΙΙ.  ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  LED  ΘΑ   ΕΙΝΑΙ   BYPASS   ΚΑΙ  ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ   ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ   ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  ΓΙΑ   ΧΡΗΣΗ   ΣΕ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΑΠΟ  -
30 C ΕΩΣ + 50 C. TΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΘΑ  ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΕΤΗ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ  ΕΓΓΥΗΣΗ   
ΚΑΙ  ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ REACH SVHC. 
ΤΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ  ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ  ENEC KAI ΘA ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  
ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, EN 60598-1/2015, EN 60598-2-3/2003, EN 61547/2009-EN 
61000-3-2/2014, EN 61000-3-3/2013, EN 55015/2013, EN 62471/2008, ΕΝ 61347-2-13. 
ΟΙ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΘΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ή 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ή TEST  REPORTS ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΟΚΙΜΩΝ. 
ΤO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO 9001/2015 (Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ 
ΕΝ ΙΣΧΥ). ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE). ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ΤΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ) 
 
 
1. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
20 WATT (ΠΛΗΡΗΣ) 
 
Λαµπτήρας 20Watt, Panel 150Wp, Μπαταρία 120Ah, Ρυθµιστής10Α, ύψος ιστού 5-6m, 
Εύρος φωτισµού (διάµετρος σε µέτρα) 30. 
 
Φωτοβολταϊκό πάνελ. µονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου, 12V µε πλαίσιο 
αλουµινίου.  
Ρυθµιστής φόρτισης µε προστασία από υπερφόρτωση  - πλήρη εκφόρτιση, µε δυνατότητα 
ρύθµισης. Ενδεικτικά led φόρτισης – κατάστασης του συσσωρευτή.  
Αυτόµατο σύστηµα µε δυνατότητα ρύθµισης έναυσης / σβέσης του λαµπτήρα. 
 
Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA 12V, βαθιάς εκφόρτισης, ο οποίος δεν χρειάζεται 
συντήρηση.  
 
Μεταλλικός σιδηροϊστός στρογγυλής διατοµής γαλβανισµένος εν θερµώ και βαµµένος 
ηλεκτροστατικά.  
 
Αγκύριο πάκτωσης σιδηροϊστού αποτελούµενου από 4 ντίζες γαλβανιζέ.  
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Όλα τα µεταλλικά µέρη είναι γαλβανισµένα και βαµµένα ηλεκτροστατικά. Συµπεριλαµβάνονται 
τα µικροϋλικά συνδέσεων (καλώδια, βίδες, ακροδέκτες). 
 
Εγγύηση φωτοβολταϊκού πάνελ για 25 έτη και για συσσωρευτή – ρυθµιστή φόρτισης – 
λαµπτήρα 2 έτη τουλάχιστον. 
 
Η προµήθεια συνοδεύεται µε εγκατάσταση σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:  
• Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του. 
• Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού. 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 
αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.  
• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό. 
 
 
 
 
 
 
2. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ 24 WATT (ΠΛΗΡΗΣ) 
 
Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4,5m αυτόνοµης φωτοβολταϊκής. Με κατάλληλη πλάκα 
έδρασης, (ενδεικτικά 350Χ350Χ10mm µε τέσσερα τρίγωνα ενίσχυσης και 4 οπές 
250Χ250mm). Βάση αγκύρωσης (ενδεικτικά Γ/Ζ, Μ24, 250Χ250Χ650 µε 8 παξιµ. & 8 
ροδέλες).  
 
Με κεφαλή για στήριξη πλαισίου φωτοβολταικού πάνελ. Κουτί µπαταρίας από 1,5mm 
χαλυβδοέλασµα γαλβανιζέ µε µεταλλική περσίδα αερισµού στην πόρτα και 1 ΤΕΜ βραχίονας 
καµπύλος 1,00Μ Φ 60 x 3mm (Σε υψος 4.0Μ).  γαλβανισµένος εν θερµώ κατα ISO 1461 και 
ηλεκτροστατικά βαµµένο RAL επιλογής της Υπηρεσίας, µόνο το κουτί προστασίας της 
µπαταρίας και ρυθµιστή. 
 
Φωτοβολταϊκό πάνελ 100W 12V µονοκρυσταλλικό µε 12 χρόνια εγγύηση για την κατασκευή 
και µε εγγύηση απόδοσης 90% και 82% για τα 12 και 25 χρόνια. 
 
Μπαταρία µολύβδου 100Ah/12V (βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου µε προσδόκιµο χρόνο 7-
10 έτη) και ένα (1) χρόνο εγγύηση. 
 
Ρυθµιστής φόρτισης 10Α-12/24V µε νυχτερινή λειτουργία. 
 
Στεγανό φωτιστικό LED IP 65 24w 12v και διάρκεια ζωής κατ’ ελάχιστον 50.000 ώρες. 
Εγγύηση τριών (3) χρόνων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:  
• Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του. 
• Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού. 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 
αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.  
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• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο ιστό. 
 
 
3. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 120W LED 
 
Προµήθεια προβολέα γηπέδων LED κατάλληλου για φωτισµό σε ύψος από 5 έως 25 µέτρα, 
120WATT, Flux up to 16.300 Lumens, Θερµοκρασία χρώµατος 5000Κ|4000Κ, Θερµοκρασία 
λειτουργίας -35 έως 45 0C, βαθµός στεγανότητας ΙΡ65, διάµετρος 224mm, ύψος 280mm, 
διάρκεια ζωής 50,000 (calc. At TA:25 0C), βάρος 6,9kg. 
Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά: Τάση 90 - 305V AC, Συχνότητα 47-63 Hz 
Υλικά  
Ψύκτρα αλουµινίου, Τζάµι Flat Tempered, Μπράτσο Inox. 
Ο προβολέας θα συνοδεύεται µε εγκατάσταση επί των πυλώνων φωτισµού του γήπεδου 
ποδοσφαίρου της ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου και όλα τα φωτοτεχνικά του χαρακτηριστικά (ισχύς, 
φωτεινότητα, κλπ) πρέπει να είναι ίδια ή απόλυτα συµβατά µε αυτά των υπαρχόντων 
προβολέων τύπου POLARIS 120S-P.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο προβολέα γηπέδου. 
4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΠΑΛΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ) 
Ο ιστός θα έχει όµοια αισθητικά χαρακτηριστικά µε τους υπάρχοντες εγκατεστηµένους ιστούς 
επί του κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας Κίου στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου (βλέπε 
συνηµµένη φωτογραφία). 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένου χαλύβδινου ιστού 
οδοφωτισµού, κατασκευασµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 
"Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα".  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν 
απαιτείται:  

• Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
• Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας των φωτιστικών του ιστού. 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της 
προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό 
αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, µε τη θυρίδα και τη διάταξη µανδάλωσής της.  
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, 
επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι 
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Ο ιστός θα συνοδεύεται από τρία (3) φωτιστικά σώµατα τύπου µπάλας Φ300 mm. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του τριπλού γαλβανισµένου βραχίονα κεφαλής καθώς και των 
εξαρτηµάτων στερέωσής της στον ιστό,  

• η προµήθεια των τριών φωτιστικών σωµάτων, 
• η προµήθεια των τριών λαµπτήρων οικονοµίας Ε27 23W,  
• η συναρµολόγηση της κεφαλής µε τα φωτιστικά στην κορυφή του ιστού,  
• τα καλώδια τροφοδότησης των φωτιστικών σωµάτων τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 

µονόκλωνα) διατοµής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η 
σύνδεσή τους. 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού µε τρίφωτη κεφαλή µπάλας. 
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        Ο Συντάξας                 Θεωρήθηκε 
 
Ε. Μακαριάδη-Μακαριώτη     Παπαδόπουλος 
Απόστολος  
         ΠΕ ∆ιοικητικού           Μηχανολόγος 
Μηχανικός 
    ∆/νση Περιβάλλοντος                   Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ         ΥΛΙΚΟΥ  

 
 
 

∆. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1 
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει για µία ή όλες τις Οµάδες του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισµού. 
Σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει να συµµετέχει για όλα τα είδη της Οµάδας. 
 
Άρθρο 2 
Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86) βάση της τιµής απόκτησης. 
 
Άρθρο 3 
Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης θεωρούνται ως η ελάχιστη απαίτηση. 
Για τα είδη τα οποία δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία θεωρεί ότι η 
περιγραφή τους στον ενδεικτικό προϋπολογισµό τα προσδιορίζει µονοσήµαντα. 
Eπί  ποινή  απορρίψεως,   έκαστος  συµµετέχων, στην   τεχνική   του  προσφορά, πρέπει  να  
καταθέσει: 
- Κατάσταση  των  προσφερόµενων  υλικών  όπου  θα   αναφέρει  το εργοστάσιο 
κατασκευής και χώρα προέλευσης. 

- Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους)  όπου  θα   προκύπτει   η   συµφωνία  µε  τις ζητούµενες  
τεχνικές  προδιαγραφές. 

- Αντίγραφο  του  πιστοποιητικού  ποιότητος  παραγωγής   ISO 9001  των  εργοστασίων  
κατασκευής. 

- Αντίγραφο  του  πιστοποιητικού  ISO 9001 για τη συµµετέχουσα  εταιρεία (για τα είδη των 
Οµάδων Α’ και Β’). 

- Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο ετών, για τους λαµπτήρες led και φωτιστικά led 
(κατασκευαστή ή αντιπρόσωπου). 

- Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο εθνικό µητρώο παραγωγών και βεβαίωση 
συµµετοχής σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, για τους εισαγωγείς όσων προϊόντων 
εισάγονται στην Ελλάδα και για τους κατασκευαστές όσων προϊόντων κατασκευάζονται 
στην Ελλάδα. 

 
Άρθρο 4 
Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και 
πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών. Η παράδοση θα γίνεται σε χώρο 
που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά 
αρχήν διάρκεια ενός έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού. 
 
Άρθρο 5 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωµατικό, εντός της 
εγγύησης ή ακόµα πριν τη χρήση του.  
 
Άρθρο 6 
Τυχόν ελαττωµατικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άµεσα από τον προµηθευτή 
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. Τα είδη παραλαµβάνονται οριστικά αν 
συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει µέρος ή σύνολο της 
ποσότητας και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συµφωνούν απόλυτα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Άρθρο 7 
Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν 
αλλοιώσεις, σκισίµατα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες 
 
Άρθρο 8 
Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ για τους λαµπτήρες 
/ φωτιστικά led για δύο (2) έτη τουλάχιστον, εκτός αν αναγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές άλλος χρόνος εγγύησης, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισµού µε 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. 
 
Άρθρο 9 
Όλα τα είδη και οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικά. Οι ποσότητες µπορούν να 
αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. Επίσης, ο ∆ήµος µπορεί να προµηθευτεί 
κάποιο σχετικό είδος το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα µελέτη, χωρίς όµως 
υπέρβαση του συµβατικού ποσού. 
 
Άρθρο 10 
Στην τιµή για τους ιστούς φωτισµού συµπεριλαµβάνεται και η τυχόν αποξίλωση 
κατεστραµµένου – παλαιού ιστού στη θέση του οποίου θα εγκατασταθεί ο καινούργιος.  
 
 
 
         Ο Συντάξας                 Θεωρήθηκε 
 
 
Ε. Μακαριάδη-Μακαριώτη     Παπαδόπουλος 
Απόστολος  
         ΠΕ ∆ιοικητικού           Μηχανολόγος 
Μηχανικός 
    ∆/νση Περιβάλλοντος                   Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

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

τη διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6075 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & 
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ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες:[Μαρία Βορριά  
- Τηλέφωνο: 2132030636 
- Ηλ. ταχυδροµείο: vorria@dionysos.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο   : www.dionysos.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 
CPV): [ΘΕΜΑ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 31.277,76 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  24%-  
(CPV) :31500000-1, 44512000-2  
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [18REQ002935395] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΟΜΑ∆Α Β, ΟΜΑ∆Α Γ ] 
] 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii ; 

 

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

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

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

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝ

vii  
Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii  

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση

ix· 

� δωροδοκία
x,xi· 

� απάτηxii· 

� τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες

xiii·  

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας

xiv· 

� παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν

xxi: 
[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

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

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

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα

xxviii ; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συµφερόντων

xxix, λόγω της συµµετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλεια

xxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

[] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



88 

επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

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

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

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

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii ; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Απάντηση: 

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

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…] νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

xxxv: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 
 
 
 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές (προσδιορισµός της απαιτούµενης 
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αναλογίες
xxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και 
η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

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

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

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς

xxxviii , ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς

xxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

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

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες

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

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

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

[……] 

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

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που  
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θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων

xlii  όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας

xliii  το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

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

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

Απάντηση: 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται1, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν1. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] 
του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

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

1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, 
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατοµµύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

1 Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

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

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

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

1 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

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

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

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

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

1 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        ΥΛΙΚΟΥ  
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ    

  ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

   ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ 

1 ∆οκιµαστικό Πολύµετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 
690V BENNING µε καλώδιο και 2 µύτες  

ΤΕΜ 3   

2 Κατσαβίδι δοκιµαστικό µικρό  ΤΕΜ 20   

3 Σφυρί 200 γρ fiberglass ΤΕΜ 5   

4 Σφυρί 1 κιλό fiberglass ΤΕΜ 5   

5 Σφυρί 3 κιλά µε fiberglass µήκος 900 mm ΤΕΜ 1   

6 Πρέσσα µεταλλική κοσιέρα τηλεφωνίας δικτύου ΤΕΜ 3   

7 Σετ µύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 
Τιτανίου 

ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τµχ) 5   

8 Μαγνητικά καρυδάκια µε αντάπτορα 1/4 νο 8 ΤΕΜ 5   

9 Μαγνητικά καρυδάκια µε αντάπτορα 1/4 νο 10 ΤΕΜ 5   

10 Μαγνητικά καρυδάκια µε αντάπτορα 1/4 νο 13 ΤΕΜ 5   

11 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 µ.  ΤΕΜ 3   

12 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 µ.  ΤΕΜ 3   

13 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 µ.  ΤΕΜ 3   

14 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 µ.  ΤΕΜ 3   

15 Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 35 µ.  ΤΕΜ 2   

16 Φαλτσέτα - κοπίδι µε 8 ανταλλακτικές λάµες ΤΕΜ 5   

17 Σωληνοκάβουρας για άνοιγµα σωλήνα έως 2'' 
Αλουµινίου 

ΤΕΜ 5   

18 ∆ίσκος κοπής µετάλλου 115mm ΤΕΜ  20   

19 Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH µπλε GBH 2-28 
DFV 800W  κοµπλέ 

ΤΕΜ 2   

20 Σετ ALLEN µακριά ατσάλι (µπίλια) µε θήκη FACOM ΣΥΛΛΟΓΗ  9τµχ 5   

21 Σκάλα µικρή διπλή 1,60 µέτρα  ΤΕΜ 2   

22 Σιλικόνη διάφανη   ΤΕΜ 20   

23 Σιλικόνη άσπρη αντιµουχλική  ΤΕΜ 20   

24 Πιστόλι σιλικόνης βαρέως τύπου ΤΕΜ 5   

25 Σιδηροπρίονο ΤΕΜ  5   

26 Λάµα σιδήρου για σιδηροπρίονο  ΤΕΜ 10   

27 Κυρτό πριόνι µε ξύλινη λαβή και λάµα 36cm ΤΕΜ 5   

28 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm ΤΕΜ  10   

29 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm ΤΕΜ 10   

30 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm ΤΕΜ 10   

31 ∆ιαµαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm ΤΕΜ 10   

32 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS ΤΕΜ 10   

33 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS ΤΕΜ 10   

34 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS ΤΕΜ 10   
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35 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 12 SDS ΤΕΜ 3   

36 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 14 SDS ΤΕΜ 3   

37 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 34cm Νο 16 SDS ΤΕΜ 3   

38 ∆ιαµαντοτρύπανο αρίδα 54cm Νο 18 SDS ΤΕΜ 3   

39 Λουκέτα µε το ίδιο κλειδί σε όλα µακρύλαιµα 40 mm 
(δείγµα) X 100mm 

ΤΕΜ 50   

40 Πρέσσα για άκρα καλωδίων 0,5mm έως 6mm ΤΕΜ 4   

41 Σκεπάρνια ΤΕΜ 3   

42 Μυστριά µεσαία ΤΕΜ 3   

43 Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 35mm ΤΕΜ 4   

44 Λάµπα µετώπου µε ιµάντα φακούς LED τύπου 
FACOM 779 FRT 

ΤΕΜ 5   

45 Εργαλειοθήκες τύπου FACOM (BT 11A) Μεταλλικές 
475χ220χ238 mm 5 θέσεων 

ΤΕΜ 5   

46 Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) ΤΕΜ 20   

47 Ταινία σήµανσης άσπρο-κόκινο  ΤΕΜ 10   

48 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1  ΤΕΜ 10   

49 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 ΤΕΜ  10   

50 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 ΤΕΜ  10   

51 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 ΤΕΜ  10   

52 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 ΤΕΜ 10   

53 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 ΤΕΜ 10   

54 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 ΤΕΜ 10   

55 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 ΤΕΜ 10   

56 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 ΤΕΜ 10   

57 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 ΤΕΜ 10   

58 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8  ΤΕΜ 10   

59 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9  ΤΕΜ 10   

60 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 ΤΕΜ 10   

61 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 ΤΕΜ 5   

62 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 ΤΕΜ 5   

63 Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 ΤΕΜ 5   

64 Φλόγιστρο (Germany) ΤΕΜ 1   

65 Φιάλη φλογίστρου ΤΕΜ 5   

66 Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ ΤΕΜ 10   

67 Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ ΤΕΜ 10   

68 Γάντζος λεπτός INOX µικρός (ως δείγµα 4 - 6 mm) ΤΕΜ 10   

69 Ολόσωµη ζώνη ασφαλείας εναεριτών 5 σηµείων 
πλήρης 

ΤΕΜ 1   

70 Αποσβεστήρας ενεργείας µε 3 κρίκους διπλός ΤΕΜ 1   

71 Σχοινί προστασίας εναεριτών µε 2 κρίκους Φ12 εως 14 ΤΕΜ 2   

72 Κρίκος ασφαλείας από κράµα αλουµινίου, άνοιγµα 
54mm, ελαχιστή αντοχή σε θραύση 22 kN 

ΤΕΜ 2   

73 Σταυρός κλειδί για κάθε είδους πόρτα ηλεκτρικών 
πινάκων Νο 9 το τρίγωνο τύπου FACOM 

ΤΕΜ 5   

74 Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-
200) VDE FACOM 

ΤΕΜ 4   

75 Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός 1000V τύπου KNIPEX 
(70-06-180) VDE FACOM 

TEM 4   

76 Μυτοτσίµπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου 
KNIPEX (26-16-200) VDE FACOM 

TEM 4   

77 Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) 
VDE FACOM 

ΤΕΜ 4   
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78 Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V VDE 13 
τεµαχίων FACOM 

ΤΕΜ 4   

79 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
2,5x175mm 

ΤΕΜ 5   

80 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm ΤΕΜ 5   

81 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
3,5x200mm 

ΤΕΜ 5   

82 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm ΤΕΜ 5   

83 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
5,5x258mm 

ΤΕΜ 5   

84 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
6,5x270mm 

ΤΕΜ 5   

85 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 8x270mm ΤΕΜ 5   

86 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
10x270mm 

ΤΕΜ 5   

87 Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 
12x375mm 

ΤΕΜ 4   

88 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
1x208mm 

ΤΕΜ 5   

89 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
2x244mm 

ΤΕΜ 5   

90 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
3x275mm 

ΤΕΜ 4   

91 Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 
4x325mm 

ΤΕΜ 5   

92 Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 9Β ΤΕΜ 4   

93 Υποδήµατα ηλεκτρολογικά 3 (Νο 43), 1 (Νο 46), 2 (Νο 
48)  

ΖΕΥΓΑΡΙ 5   

94 Αµπεροτσιµπίδα 600V/600A/200Ω ΤΕΜ 2   

95 Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. µονωµένη 1000V VDE για 
κλειδί Νο 10 τύπου FACOM 

ΤΕΜ 5   

96 Ασύρµατους τύπου PMR (κοµπλέ) µε θήκες φορτιστές 
κοµπλέ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 2   

97 Κολητήρια 60w έως 80w τύπου Weller ANTEX 230V  ΤΕΜ 2   

98 Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 ΤΕΜ 100   

99 Ακροδέκτες στρογγυλοί 3,5 ΤΕΜ 100   

100 Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 ΤΕΜ 100   

101 Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 ΤΕΜ 100   

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β     

  ΦΠΑ 24%    

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β    

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
 
ΟΜΑ∆Α Γ. ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΩΝ    

 
  ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
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  ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΥΡΩ 

    ΕΥΡΩ  

1 ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 20 WATT (ΠΛΗΡΗΣ) 

TEM 2   

2 ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 24 WATT (ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕΜ 5   

3 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ 120W LED TEM 12   

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΦΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΠΑΛΑΣ 
(ΠΛΗΡΗΣ)  

ΤΕΜ 8   

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ     

  ΦΠΑ 24%    

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύμβασης  
  
 
                                                 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµ. πρωτ.:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου 
Τ.Κ.:  14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:  
Τηλ. 2132030636 
Fax: 2132030630 
E-mail: vorria@dionysos.gr 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  CPV : . 
31500000-1 «Φωτιστικός Εξοπλισµός και Ηλεκτρικοί Λαµπτήρες», και 
44512000-2 «∆ιάφορα Εργαλεία Χειρός». 

(Συνολικού ποσού ,………….€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 
Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την …………… οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 
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• Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους 

Ακριτίδη , που ενεργεί στο παρόν ωςνόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου 
∆ιονύσου  ( ΑΦΜ 997690910 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα µε την 
υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό 
Αντιδηµάρχων   «δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 
(ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» 
και 

 

• Η εταιρεία ………………………………………………………………   - η οποία 
εκπροσωπείται από τον  κ. …………………………..    ο οποίος ενεργεί ως 
νόµιµος εκπρόσωπος  και διαχειριστής της Εταιρείας  που εδρεύει 
……………………………….  και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύµβασης 
αυτής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».  

 
Τα ανωτέρω συµβαλλόµενα µέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα σύµβαση, 
αµοιβαία συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα  
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ : 

• Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών” (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα 
την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

• Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις” 

• Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

• Του Π.∆. 80/2016  
• Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”, 

• Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές”,  

• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο” 

• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…” 

• Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” 

• Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις” 

• Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης. 

• την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-3-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

• το υπ’ άριθµ πρωτ ΕΞ306922-2017/10001 / 20-11-2017  ΣΩΜΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 
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• την 59/27-02-2018   Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι προµήθειας  

• την αριθµ   …../…..2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
την οποία  συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού. Ορίστηκαν ως ακολούθως : Τακτικά Μέλη 1) 
…………………   2 ………….  3) ……………. Αναπληρωµατικά Μέλη 
1)……………….. 2)  ……….. 

• την αριθµ   ……../….2018  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα 
µε την οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, 
στους  Κ.Α. i) 20.6662.0001 µε τίτλο “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” 
µε ποσό 84.450,00€   (ΑΑΥ  …)ii) 20.6662.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 10.000,00 € (ΑΑΥ…)  iii) 
35.7135.0004 «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, 
Κάδοι, Φωτιστικά κλπ)» µε ποσό 6.000,00 € (ΑΑΥ…) του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους 2018 και τον Κ. Α. 20.6662.0001 µε ποσό 24.760,66 € 
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 β) η από 4/2018 Μελέτη 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος  και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την υπ’ αρ. ………….  διακήρυξη του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που 
πραγµατοποιήθηκε στις ……….. 

• Το από ………………  Πρακτικό Νο.1 της Ε.∆. διενέργειας διαγωνισµών 
υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών 

• Την υπ’ αριθµόν …../  2017….. Απόφαση Οικονοµικής επιτροπής » περί 
έγκρισης του Πρακτικού Νο.1 της Ε.∆. 

• Το από ………………  Πρακτικό Νο.2 της Ε.∆. διενέργειας διαγωνισµών 
υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών περι κατακύρωσης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού στην εταιρεία …………………………………………….. 

•  Την υπ’ αριθµόν …………………………………………………  Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Νο.2 της µε την οποία 
κατακυρώθηκε η Προµήθεια  Ηλεκτρολογικού Υλικού 

Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη συµβαλλοµένη «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την προµήθεια  «Προµήθεια  
Ηλεκτρολογικού Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου»,  όπως αναλυτικά προσδιορίζονται 
κατά είδος στον παρακάτω πίνακα µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας και σύµφωνα µε 
την 04/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος    ,τους όρους ∆ιακήρυξης του 
∆ιαγωνισµού, καθώς και την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
», που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος µε την παρούσα σύµβαση. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύµβασης αύξηση των τιµών τιµολογίου δεν πρόκειται να γίνει δεκτή 
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και µε προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 Α.Κ. 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(CPV) : .  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑ∆
ΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ  € 
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1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
    

2 ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
Ο∆ΩΝ  

    

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ):  

 ΦΠΑ 24%:  

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ):  

 
Άρθρο 1ο - Προσδιορισµός --Αντικείµενο της Σύµβασης  
Η µελέτη αυτή συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος ∆ιονύσου να προµηθευτεί ηλεκτρολογικά 
υλικά και εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του 
δικτύου του οδικού δηµοτικού φωτισµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του και των διάφορων 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα δηµοτικά κτίρια. 
Θα γίνει προµήθεια των εξής ενδεικτικά αναφερόµενων υλικών και εργαλείων: φωτιστικά 
οδών και κλειστών χώρων, κολώνες φωτισµού, λαµπτήρες οικονοµίας, λαµπτήρες φθορίου, 
λοιποί λαµπτήρες, καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ, τρυπάνια, κατσαβίδια κλπ., τα οποία 
θα παραδοθούν στην Αποθήκη του ∆ήµου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεχνική 
Περιγραφή της παρούσας Μελέτης, προκειµένου οι ηλεκτρολόγοι να µπορούν να 
εφοδιάζονται µε τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών τους, όπως αυτές 
προκύπτουν κάθε φορά.  
Όλα τα είδη θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας,,θα 
φέρουν σήµανση CE,είναι εργοστασίων πιστοποιηµένων µε ISO 9001,είναι εντελώς 
καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και κατασκευής, χωρίς ελαττώµατα και 
έτοιµα προς χρήση,είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις  ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική 
προσφορά. 
Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τµηµατικές, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα 
γίνονται σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
τους και θα είναι ενδεδειγµένα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται. 
Για κάθε είδος ηλεκτρολογικού υλικού της µελέτης, έκαστος συµµετέχων πρέπει να  
αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (µάρκα),  
υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή, καθώς επίσης 
υποβάλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001 (του οίκου κατασκευής 
 

 

Άρθρο 2ο Τόπος – Χρόνος παράδοσης και διάρκεια  ισχύος της σύµβασης 

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και 
πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών.  
Η παράδοση θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά αρχήν διάρκεια ενός έτους ή 
µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού. 
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της  σύµβασης 

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν 
αλλοιώσεις, σκισίµατα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωµατικό, εντός της 
εγγύησης ή ακόµα πριν τη χρήση του. 
Τυχόν ελαττωµατικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άµεσα από τον προµηθευτή 
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. Τα είδη παραλαµβάνονται οριστικά αν 
συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει µέρος ή σύνολο της 
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ποσότητας και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή τους µε είδη που να συµφωνούν απόλυτα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ για τους λαµπτήρες 
/ φωτιστικά led για δύο (2) έτη τουλάχιστον, εκτός αν αναγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές άλλος χρόνος εγγύησης, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισµού µε 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
Όλα τα είδη και οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικά. Οι ποσότητες µπορούν να 
αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. Επίσης, ο ∆ήµος µπορεί να προµηθευτεί 
κάποιο σχετικό είδος το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα µελέτη, χωρίς όµως 
υπέρβαση του συµβατικού ποσού. 
Στην τιµή για τους ιστούς φωτισµού συµπεριλαµβάνεται και η τυχόν αποξίλωση 
κατεστραµµένου – παλαιού ιστού στη θέση του οποίου θα εγκατασταθεί ο καινούργιος.  
Άρθρο 4ο. Αµοιβή και Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου  
Ως αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται το ποσό 
των ……………… ∆ήµου  οικονοµικού έτους 2018 και 2019 . Η δαπάνη για την 
εκτέλεση της παρούσας προµήθειας  θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµο 
∆ιονύσου. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

• Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρω €,  τµηµατικά εντός τριάντα (30) ηµερών εκτός αν οι 
ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο 
εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του 
τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016ii 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συµβάσεων 
που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης 
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος της κοινής 
υπουργικής απόφασης του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, 
ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.∆. 57/17 (ΦΕΚ 
88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισµός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών. ) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις α, β, γ,  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 
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Οι ανωτέρω κρατήσεις µετά την έκδοση της προβλεπόµενης ΚΥΑ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 36 του ν.4412/2016 ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.  
 
Άρθρο 5ο  ∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές 
αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της 
σύµβασης.  
Άρθρο 6ο  Ποινές και εγγυήσεις  

1.      Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη του Εργοδότη για την περίπτωση κατάπτωσης των 
κατωτέρω ποινικών ρητρών και τυχόν θεµελίωσης αξίωσης αποζηµίωσης, και ως 
εγγύηση για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης, την κάλυψη κάθε 
τυχόν οφειλής προς το ∆ήµο και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της Σύµβασης, 
προσκόµισε την υπ' αριθµ. 
……………………………………………………………………………………… 

2.Η εγγυητική αυτή επιστολή, παραµένει σε ισχύ στα χέρια του ∆ήµου  και 
επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

3. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 206 του Ν.4412/2016 επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. (άρθρο 207 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περίπτ. 43 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16.2. Το παραπάνω 
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα προδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 
παρ.2 Ν.4412/2016) Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της 
καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση 
του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (άρθρο 207 παρ.3 Ν.4412/2016. 

4. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου µετά από καταγγελία του ∆ΗΜΟΥ 
καταπίπτει ως ειδική ποινή στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 
έργου.  

5.  Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι συµφωνεί ότι οι ως άνω 
συµφωνούµενες ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες δεν υπερβαίνουν το 
προσήκον µέτρο, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε 
δικαιώµατός του να επιδιώξει τη µείωση ή την κατάργησή τους. 

6.  Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του ∆ΗΜΟΥ  όταν συντρέξουν οι 
σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν ο ∆ΗΜΟΣ υπέστη ή αποδείξει ζηµία. Σε 
κάθε περίπτωση, ο  ∆ΗΜΟΣ δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν 
επιπλέον αποδεικνυόµενης ζηµίας του. 
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Άρθρο 7ο  Λύση της σύµβασης 

1. Ο ∆ΗΜΟΣ  έχει το δικαίωµα, κατά την κρίση του, να λύσει τη Σύµβαση 
οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θελήσει, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του Αναδόχου ή Ανωτέρας Βίας (που συνεπάγεται αντικειµενική 
αδυναµία του πληττοµένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του),  
ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο, δηλώνοντας ότι η λύση της Σύµβασης γίνεται 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και καθορίζοντας την ηµεροµηνία κατά την οποία 
πρόκειται να λυθεί η Σύµβαση, που δεν µπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

2.   Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως. Ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται ως µόνη αµοιβή και αποζηµίωση το µέρος της Αµοιβής που 
αναλογεί στο τµήµα του Έργου που εκτελέστηκε µέχρι την ως άνω λύση της 
Σύµβασης, του Αναδόχου παραιτουµένου ρητά και ανεπιφύλακτα της αξίωσης 
αποζηµίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.  

3.   ∆ια του παρόντος καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, 
ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, αποζηµίωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της Σύµβασης κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για 
οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζηµίες (θετικές, αποθετικές, άµεσες, έµµεσες ή 
παρεπόµενες), καθώς και για απώλεια εισοδηµάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή 
προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή 
απαιτήσεις, νόµιµες ή συµβατικές.  

4.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύµβασης, να υποβάλει προς το ∆ΗΜΟ µια Ειδική 
∆ήλωση που θα περιγράφει λεπτοµερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις 
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του Έργου, τα παραδοτέα που έχουν 
παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν µέρει εκπονηθεί, τα τµήµατα του Έργου που 
παραµένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες του 
∆ΗΜΟΥ  κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική 
∆ήλωση, ο ∆ΗΜΟΣ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωµή προς 
τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητηµάτων και λογαριασµών µεταξύ 
των Μερών θα λάβει χώρα µόνο µετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως 
άνω Ειδικής ∆ήλωσης, οπότε, και µόνο µετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής 
εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο ∆ΗΜΟΣ να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν 
οφειλόµενο ποσό.  

Άρθρο 8ο  
Κήρυξη προµηθευτή Έκπτωτου 

1.   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει 
προσηκόντως τις συµβατικές του υποχρεώσεις µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύµφωνα µε το άρθρο  206   του 4412/20161. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή 
αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 
επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. (άρθρο 207 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την 
περίπτ. 43 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16) 
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2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το 
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
(άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/2016) 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης 
- παράδοσης. (άρθρο 207 παρ.3 Ν.4412/2016).  

4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου 
η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

5. Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της 
σύµβασης κάθε τυχόν γενόµενης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας 

 Άρθρο 9ο  Εκχώρηση – υπεργολαβίες 
∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης και η υπεργολαβία  

 Άρθρο 10ο  . Γενικές διατάξεις 

1.Κάθε διαφορά µεταξύ των Μερών, θα καταβάλλεται σχετική προσπάθεια να λυθεί 
πρώτα µε φιλικό διαγωνισµό.  
2. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς µε φιλικό 
διακανονισµό, συµφωνούνται αρµόδια τα δικαστήρια της Αθήνας σύµφωνα µε την 
κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
3.Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των όρων της 
παρούσας σύµβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο 
µερών. 
4. Η παρούσα σύµβαση είναι δεσµευτική και για τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και 
θα εκτελεστεί µε βάση όλους τους όρους της παρούσας και µε τήρηση των αρχών της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 
5. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα σύµβαση και 
συµπληρωµατικά µε την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, που ρυθµίζουν τις Συµβάσεις  
6. Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη  δεν έχει το δικαίωµα  να επικαλεστεί  
οποιαδήποτε συµφωνία η οποία εν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση, 
οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις  έγγραφες ή προφορικές  έγιναν πριν  την  υπογραφή  
της παρούσας  σύµβασης θεωρούνται  ανακληθείσες  και άκυρες  και  δεν έχουν 
καµία  ισχύ 
7. Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, 
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της από 04/2018 µελέτης της ∆ιεύθυνσης  
Περιβάλλοντος , της οικείας διακήρυξης (………………………………………), σε 
συνδυασµό µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που 
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής. 
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Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
σύµβασης.  
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα. Οι συµβαλλόµενοι 
ανέγνωσαν το περιεχόµενό του, το επιβεβαίωσαν και το υπέγραψαν, όπως ακολουθεί 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ



116 

                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ΑΔΑ: ΩΚΖ1Ω93-ΖΓΜ


		2018-07-16T12:44:13+0300
	Athens




