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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
      Ο Διμαρχοσ Π. Φαλιρου Δ. Χατηθδάκθσ προκθρφςςει ότι, ο Διμοσ κα προβεί ςε ανοικτό θλεκτρονικό 

διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που 

προςδιορίηεται βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τον 

ν.4412/2016 και τθν Διακιρυξθ (49/2018 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ), για τθν: Προμήθεια 

λαμπτήρων & φωτιςτικών ςωμάτων μικρών ςιδηροιςτών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, 

φωτιςτικών ςωμάτων και υλικών αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018. Διάρκεια ςφμβαςθσ 12 μινεσ. 

Η προμικεια περιλαμβάνει τθν αγορά από το ελεφκερο εμπόριο λαμπτιρων, φωτιςτικϊν ςωμάτων και 

παρελκόμενων αντ/κων φωτιςτικϊν του οδικοφ δικτφου και ςχολικϊν κτιρίων του Διμου. Χρόνοσ ιςχφοσ 

προςφορϊν: 120 θμζρεσ. 

     Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 31/3/2018 και ϊρα 15:00.  Η διαδικαςία 

κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του (Ε..Η.Δ.Η..) μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr (Α/Α ςυςτιματοσ: 54615), url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικόσ NUTS: EL304. 

     Σο φψοσ του προχπολογιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 187.196,87€ πλζον ΦΠΑ 24% δθλ. 44.927,25€ 

ςυνολικά 232.124,12€ και θ ζκταςθ τθσ προμικειασ 4276 τεμ ςφμφωνα με τθν 4/2018 μελζτθ τθσ Σ.Τ.. 

Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα άρκρα(είδθ). Προδικαςτικζσ προςφυγζσ – 

δικαςτικι προςταςία ςφμφωνα με το αρ. 3.4 τθσ διακιρυξθσ και το αρ. 360 του ν.4412/16. Για το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ 

του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 

άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Π.Α., για 

κάκε άρκρο (είδοσ) που υποβάλλεται προςφορά, κατά τα λοιπά ςφμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4412/2016. 

Η  δαπάνθ  κα  καλυφκεί  από  τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου των ετϊν 2018-2019 από ίδια 

ζςοδα ςτουσ Κ.Α.: 20-6691.003, 15-6691.003. Αρ. ΑΔΑ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ: Ω4ΣΦΩΞΕ-ΧΒΜ, 

Ω5Π9ΩΞΕ-ΣΟΨ.  Κωδικοί cpv: 31530000-0. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία (31/3/2018 και ϊρα 15:00), ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 

Τπουργικι Απόφαςθ αρικ. 56902/215(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017).   

      Πλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, ςτον 

δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ αιτθμάτων και 

προκθρφξεων του Διμου Π. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα 

https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/.  

Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ όπωσ προβλζπεται από το αρ. 

66 του Ν. 4412/2016. Σο κόςτοσ δθμοςίευςθσ βαρφνει τον ανάδοχο, αναλογικά, βάςει του ν.4412/2016. 

 Πλθροφορίεσ για τθν διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο τθλ: 2132020243 & Φαξ 

2132020359. 

                                                                                                              Π. ΦΑΛΗΡΟ  8/3/2018  
                                                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 
  
 

                 ΔΙΟΝΤΗ  ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ                                                                         
 
 





 

Σελίδα 1 

     ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                           Απιθ.Απου. 49/2018 

ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

ΔΗΜΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Έγκπιζη όπων ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού, 
για ηην ππομήθεια λαμπηήπων & θωηιζηικών 
ζωμάηων μικπών ζιδηποιζηών κ.λ.π. 2018 και 
ππομήθεια λαμπηήπων, θωηιζηικών ζωμάηων και 
υλικών αλεξικέπαυνων για ζχολικά κηίπια 2018, ππ. 
μελ. 232.124,12€ ζυμπ/νου ΦΠΑ. 

 

 

Πην Ξαιαηό Φάιεξν, ζήκεξα,  20 Φεβπουαπίου 2018, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 13:00 ζην 
Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ (νδόο Ρεξςηρόξεο 51) ζπλήιζε ζε τακτική 
ζπλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ κε αξ.πξση. 3558/16.02.2018 πξόζθιεζε 
ηνπ Ξξνέδξνπ-Γεκάξρνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
75: «Ιεηηνπξγία ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο» ηνπ Λ.3852/10 
(ΦΔΘ 87/Α/07.06.2010). 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα ηα παξαθάησ πέληε (5) κέιε:   

 

ΠΑΡΟΛΣΔ                       ΑΠΟΛΣΔ   

1.   ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ ΓΗΝΛΠΖΠ    1.  ΓΝΙΗΔΙΚΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ   

     (ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ)   2. ΑΠΖΚΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ   

2.  ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ (Αληηπξόεδξνο)  3. ΚΑΟΑΘΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 

3.  ΘΑΟΘΑΡΠΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   4. ΘΑΟΑΚΑΟΝΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ   

4.  ΞΗΡΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ    5. ΑΛΡΩΛΗΑΓΝ ΚΑΟΗΙΗΛΑ    

5.  ΡΔΛΡΝΚΑΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ (αλαπι. κέινο) 

 

 

ν Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

 

Πύκθσλα κε ηελ παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
«…………..καηαπηίζει ηοςρ όποςρ, ζςνηάζζει ηη διακήπςξη, διεξάγει και καηακςπώνει όλερ ηιρ 
δημοππαζίερ ζύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία………….». 

 





 

Σελίδα 2 

Ρα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα όπσο απμήζεθαλ κε ηελ κε αξ. 20244710/602/0026/1998 (ΦΔΘ 
431/ η. Β’) απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ θαη κε ηελ ππ' αξηζ. απόθαζε πνπξγνύ 
Νηθνλνκηθώλ 2/45564/0026/01 (ΦΔΘ 1066/η.Β΄) απμήζεθαλ εθ λένπ κε ηελ ππ' αξηζ. 
35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘ 1291/11.08.2010/  ηεύρνο Β΄) απόθαζε π. Νηθνλνκηθώλ, σο εμήο: 

α) Κε απεπζείαο αλάζεζε κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 

β) Κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) από ηνπ πνζνύ ηεο πξνεγνπκέλεο πεξίπησζεο 
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ. 

γ) Κε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ δηαγσληζκνύ άλσ ηνπ πνζνύ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ. 

 

Αθνινύζσο εθζέηεη όηη από ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνβιήζεθε ε ππ’ αξ. 4/2018 
κειέηε, πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ιακπηήξσλ & θσηηζηηθώλ ζσκάησλ κηθξώλ ζηδεξνηζηώλ 
θ.ι.π. 2018 θαη πξνκήζεηα ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη πιηθώλ αιεμηθέξαπλσλ γηα 
ζρνιηθά θηίξηα 2018, πξ. κει. 232.124,12€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ. 

 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  

  

 ηελ πεξηπη. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10  

 ην άξζξν 209 ηνπ Λ. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Λ.3536/07  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016  

 ηελ ππ’αξ. 373/18.12.2017 απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΝΞΜΩΜΔ-ΚΓΕ) πεξί ςήθηζεο ηνπ 
πξ/ζκνύ νηθ. έηνπο 2018, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. πξση. 112049/39626/26.1.2018 
απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (αξ. πξση. εηζεξρ. 1919/26.1.2018)  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/Α)  

 ηελ ππ’αξ. 25/2018  Α.Ν.Δ. (ΑΓΑ: 6ΖΘ9ΩΜΔ-ΞΠ3 & ΑΓΑΚ: 18REQ002640720) 

 ηελ ππ’ αξ. 4/2018 κειέηε Ρ.. 

 ην από 31.01.2018 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΚ: 18REQ002609016)  

 ην κε αξ. πξση. 2281/31.01.2018  ηεθκεξησκέλν αίηεκα  

  ην ζρέδην δηαθήξπμεο 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
1. Απνδέρεηαη ηελ κε αξ. 4/2018 κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο πνπ ζεσξήζεθε από ηελ Γ/ληξηα 

ηεο Ρ.. ηνπ Γήκνπ Ξ. Φαιήξνπ. 

 

2. Θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ιακπηήξσλ & θσηηζηηθώλ ζσκάησλ κηθξώλ ζηδεξνηζηώλ θ.ι.π. 2018 θαη πξνκήζεηα 

ιακπηήξσλ, θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη πιηθώλ αιεμηθέξαπλσλ γηα ζρνιηθά θηίξηα 2018, πξ. κει. 

232.124,12€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ, σο αθνινύζσο : 

 





 

Σελίδα 3 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ Ρ. ΦΑΛΘΟΥ 

 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

Ανοικτισ θλεκτρονικισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν προμικεια: 

«Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  λαμπτιρων 
, φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018» 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 187.196,87€  

πλζον ΦΡΑ 24% 44.927,25€  

ςυνολικά 232.124,12€ 

Κωδικοί cpv: 31530000-0 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ανά είδοσ (άρκρο) 

Αρ. Διακιρυξθσ: 49/2018 

Α/Α ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ: 54615 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ  

Ρόλθ Ρ. Φάλθρο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 17562 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL304 

Τθλζφωνο 2132020244 

Φαξ 2132020359 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dim.palaiologos@palaiofaliro.gr  

Αρμόδια υπθρεςία για τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ 
μζχρι και το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ: 

Τεχνικι Υπθρεςία, Τμιμα Θ/Μ 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δθμιτρθσ Ραλαιολόγοσ, Τερψιχόρθσ 51 & 
Αρτζμιδοσ – Τ.Κ 17562,  

Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2132020244, 
Φαξ: 2132020359 

e-mail: dim.palaiologos@palaiofaliro.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://palaiofaliro.gr/ 

Κωδικόσ NUTS EL304 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) - 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ, αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ)  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Ρλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, ςτον 
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ αιτθμάτων 
και προκθρφξεων του Διμου Ρ. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα 
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . 

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

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ του πίνακα τθσ 
παραγράφου 1.1 

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

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία των άρκρων 27 και 116 του ν. 4412/16 .  

Γίνεται χριςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ για τουσ πιο κάτω λόγουσ επείγουςασ ανάγκθσ: Πχι  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ρ. Φαλιρου.  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει για το τμιμα (ομάδα) 1 τθ με Κ.Α. : 20-6691.001 και για το 
τμιμα(ομάδα) 2 τθ με ΚΑ: 15-6691.003 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2018, 2019 του Φορζα Διμοσ Ρ. Φαλιρου  

Σφμφωνα με τον προχπολογιςμό του Διμου Ρ. ΦΑΛΘΟΥ, οικ. ζτουσ 2018, ζχει εγγραφεί ςχετικι πίςτωςθ 
ςτουσ ΚΑ: 20-6691.003, 15-6691.003 ςυνολικοφ φψουσ 35.000,00€ (αναλογία δαπάνθσ ζτουσ βάςει  ΚΥΑ 
οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του 
προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) 
απόφαςθσ), ενϊ ο Διμοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εγγράψει το υπόλοιπο ποςό δαπάνθσ ςτον 
προχπολογιςμό του 2019 ι και του υπόλοιπου απαραίτθτου ποςοφ για τθν κάλυψθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων ς’ αυτόν του 2018 . 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από  τον τακτικό  προχπολογιςμό  του Διμου Ρ. Φαλιρου από 
ίδιουσ πόρουσ, ςτα ζτθ 2018 και 2019. 

Θ κατανομι των δαπανϊν ανά ΚΑΕ και ανά ζτοσ εκτιμάται αρχικά ωσ εξισ: 

ΚΑΕ προυπολ/μου 2018 2019 

15-6691.003 15.000,00 16.963,48 

20-6691.003 20.000,00 180.160,64 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ αγορά από το ελεφκερο εμπόριο λαμπτιρων φωτιςμοφ οδϊν 
διαφόρων ιςχφων και λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων, υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια κλπ 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν αντικατάςταςθσ φκαρμζνων και μειωμζνθσ απόδοςθσ φωτιςτικϊν του 
οδικοφ δικτφου και ςχολικϊν κτιρίων του Διμου κακϊσ και για τθν βελτίωςθ τθσ οπτικισ άνεςθσ  και 
ενεργειακισ απόδοςθσ του εν λόγω δικτφου και κτιρίων και κατ επζκταςθ και τθ βελτίωςθ του 
ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ του Διμου μασ.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι είδθ(άρκρα) 

Άρκρο Ρεριγραφι Ροςότθτα Ρροχπολογιςκείςα 
Δαπάνθ χωρίσ 
ΦΡΑ  

Ρθγι 
Χρθματοδότθςθσ 

Ροςό 
εγγφθςθσ 
ςυμ/χθσ 
2% € 

Διμοσ Ραλαιοφ Φαλιρου 
Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  

λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018 

1 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ  60-70 W 

260 81.640,00 Κδιοι πόροι Διμου 
1.632,80 

2 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 50W - 60w 

85 22.525,00 Κδιοι πόροι Διμου 
450,50 

3 Επίςτθλο Φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ 100 W 

90 9.000,00 Κδιοι πόροι Διμου 

180,00 
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4 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ 150 W 

55 6.875,00 Κδιοι πόροι Διμου 

137,50 

5 Τθλεςκοπικόσ ιςτόσ φψουσ  4 μζτρων 30 5.850,00 Κδιοι πόροι Διμου 117,00 

6 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 115-120W 

35 9.065,00 Κδιοι πόροι Διμου 

181,30 

7 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ ΝΑ, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ100 w 

94 6.016,00 Κδιοι πόροι Διμου 

120,32 

8 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ τφπου ΝΑ, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 150 w 

90 5.850,00 Κδιοι πόροι Διμου 

117,00 

9 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ   ιςχφοσ 20w με 
αιςκθτιρα κίνθςθσ, και νφχτα μζρα 

20 444,00 Κδιοι πόροι Διμου 

8,88 

10 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 20w 

20 348,00 Κδιοι πόροι Διμου 
6,96 

11 Επίτοιχοσ  προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 30w 

30 756,00 Κδιοι πόροι Διμου 
15,12 

12 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 50w 

20 708,00 Κδιοι πόροι Διμου 
14,16 

13 Λαμπτιρασ, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 
70w  τφπου hqi-t NDL 

20 400,00 Κδιοι πόροι Διμου 
8,00 

14 Λαμπτιρασ ιςχφοσ 150w τφπου hqi-t  
NDL 

20 500,00 Κδιοι πόροι Διμου 
10,00 

15 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων 
HQI  ιςχφοσ 400w  ςωλθνωτόσ 

40 480,00 Κδιοι πόροι Διμου 
9,60 

16 Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων 
HQI ,ονομαςτικισ ιςχφοσ 250w  
ςωλθνωτόσ 

40 400,00 Κδιοι πόροι Διμου 

8,00 

17 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  
HQI ,ονομαςτικισ ιςχφοσ 150w  2 
άκρων 

50 600,00 Κδιοι πόροι Διμου 

12,00 

18 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  
HQI τφπου αχλάδι, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ  70 W 

50 700,00 Κδιοι πόροι Διμου 

14,00 

19 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  
HQI τφπου αχλάδι, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ100 W 

50 850,00 Κδιοι πόροι Διμου 

17,00 

20 Λαμπτιρασ νατρίου, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ 150W  τφπου αχλάδι 

400 3.200,00 Κδιοι πόροι Διμου 
64,00 

21 Λαμπτιρα νατρίου, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 100W τφπου αχλάδι super 

300 3.000,00 Κδιοι πόροι Διμου 
60,00 

22 Εκκινθτισ 100-400 w 247 1.729,00 Κδιοι πόροι Διμου 34,58 

23 Μεταςχθματιςτισ 150w Na 40 483,87 Κδιοι πόροι Διμου 9,68 

24 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 9w e27 200 480,00 Κδιοι πόροι Διμου 9,60 

25 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 15w e27 300 990,00 Κδιοι πόροι Διμου 19,80 

26 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 6w e14  
κερί 

300 570,00 Κδιοι πόροι Διμου 
11,40 
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27 Ρρομικεια λαμπτιρα  PAR 38 led 
15w e27   

50 475,00 Κδιοι πόροι Διμου 
9,50 

28 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 9w  200 660,00 Κδιοι πόροι Διμου 13,20 

29 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 18w  300 1.350,00 Κδιοι πόροι Διμου 27,00 

30 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 22w  300 1.950,00 Κδιοι πόροι Διμου 39,00 

31 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 
60x60  εκ ψευδοροφισ 

90 2.700,00 Κδιοι πόροι Διμου 
54,00 

32 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 
60x60  εκ επίτοιχου 

90 3.690,00 Κδιοι πόροι Διμου 
73,80 

33 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 
120x30  εκ επίτοιχου 

200 11.200,00 Κδιοι πόροι Διμου 
224,00 

34 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 
24w διαμζτρου 22,5εκ  

80 1.120,00 Κδιοι πόροι Διμου 
22,40 

35 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 
12w διαμζτρου 110εκ  

80 592,00 Κδιοι πόροι Διμου 
11,84 

ΣΥΝΟΛΑ 4276 187.196,87  3.743,94 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 31530000-0 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα άρκρα (είδθ) 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ άρκρων που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε: Πλα 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων τριάντα δφο χιλιάδων εκατόν είκοςι 
τζςςερα ευρϊ και δϊδεκα λεπτϊν (232.124,12€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ 
χωρίσ ΦΡΑ: € 187.196,87 ΦΡΑ: 24% 44.927,25€). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ για κάκε είδοσ(άρκρο). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι – Μελζτθ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ) επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ για κάκε 
είδοσ(άρκρο).    

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τθσ τιμισ προκφπτει: 
για όλα τα είδθ-άρκρα με τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο ςφνολο ενόσ άρκρου ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
τιμζσ κάκε είδουσ αυτοφ. 
Ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ περιγράφεται διεξοδικά ςτο αρ. 2.4.4 τθσ 
παροφςθσ 
 
 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

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

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

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

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

10. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”, αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του 
ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €). 

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

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

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

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

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

18. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
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19. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

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

21. Τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεφχοσ Β') παροχι οδθγιϊν για 
τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2018 - τροποποίθςθ τθσ υπ' 
αρικμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαςθσ. 

22. Τθν με αρ. 48/2018 απόφαςθ Δ.Σ. περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και 
τθσ επιλογισ διαδικαςίασ δθμοπράτθςθσ αυτοφ. 

23. Τισ με αρ. 4/2018 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τ.Υ. του Διμου οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςθσ. 

24. το με αρ πρωτ 2281 τθσ 31/1/2018 τεκμθριωμζνο αίτθμα για τθν ζκδοςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 
προσ τον Ρροϊςτάμενο τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ και τθ βεβαίωςθ ςυνδρομισ των 
προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016.    

25. Τθν υπ’ αρικ. 25/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία διατζκθκε θ πίςτωςθ 
(απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ) και εγκρίκθκαν οι με αρ. 4/2018 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
Τ.Υ. του Διμου. 

26. Τισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςθσ προδιαγραφζσ, πρότυπα, πιςτοποιιςεισ όπωσ 
αναφζρονται διεξοδικά ςτισ με αρ. 4/2018 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τ.Υ. του Διμου 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 31/3/2018 και ϊρα 15:00 (καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν), 

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

τθν 5/4/2018, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 (θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν) 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Δεν απαιτείται βάςει προχπολογιςμοφ 

  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 54615 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δεν δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ (καηαπγήθηκε ζύμθωνα με ηο άπθπο 379 παπ.3 ηος 

Ν.4412/2016, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην παπ. 16 ηος άπθπος 47 ηος Ν. 4472/17). 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
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Κακθμερινι Αμαρυςία ………………………………………..…Δθμοςίευςθ …… 9/3/2018 
Εβδομαδιαία  Αμαρυςία ……….………………………..…..…Δθμοςίευςθ …… 10/3/2018. 
 

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

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  https://palaiofaliro.gr  ςτθν διαδρομι : https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-
dimoprasies/, ςτισ 9/3/2018.  

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων ςτον 
Ελλθνικό Τφπο, που προβλζπονται από τον ν. 4412/2016 και το Ν. 3548/07, κα καταβάλλεται ςε κάκε 
περίπτωςθ από τον προμθκευτι (αναλογικά βάςει των ομάδων που του ανακζτονται βάςει του π/υ 
μελζτθσ) που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 

 θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ (ΑΔΑΜ ….) 

 θ παροφςα Διακιρυξθ οι όροι τθσ οποίασ εγκρίκθκαν με τθν με αρ 49/2018 απόφαςθ Ο.Ε. του 
Διμου με τα παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΘ με αρ 4/2018 τθσ Τ.Υ του Διμου 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ  (ΤΕΥΔ)  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΡΑΑΤΘΜΑ IV: ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ  

ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 θ ςχετικι ΤΕΥΔ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (23/3/2018 ϊρα 15:00) και απαντϊνται 
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων: 

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν 
ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, και ςτθν ---- γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ.+ 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

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

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο 

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

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, π.χ. πιςτοποιιςεισ -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (Αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

Για υποδείγματα βλζπε ΡΑΑΤΘΜΑ V.  

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

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

 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για κάκε άρκρο 
(είδοσ) , για το οποίο κατακζτει προςφορά όπωσ κάτωκι:.  

Άρκρο 
(είδοσ) 

Ρεριγραφι Ροςότθτα Ρροχπολογιςκείςα 
Δαπάνθ χωρίσ 

ΦΡΑ 

Ρθγι 
Χρθματοδότθςθσ 

Ροςό 
εγγφθςθσ 

ςυμ/χθσ 2% 
€ 

Διμοσ Ραλαιοφ Φαλιρου 
Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  

λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018 

1 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ  60-70 W 

260 81.640,00 Κδιοι πόροι Διμου 
1.632,80 

2 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, 85 22.525,00 Κδιοι πόροι Διμου 450,50 
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ονομαςτικισ ιςχφοσ 50W - 60w 

3 Επίςτθλο Φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ 100 W 

90 9.000,00 Κδιοι πόροι Διμου 

180,00 

4 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ 150 W 

55 6.875,00 Κδιοι πόροι Διμου 

137,50 

5 Τθλεςκοπικόσ ιςτόσ φψουσ  4 
μζτρων 

30 5.850,00 Κδιοι πόροι Διμου 
117,00 

6 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 115-120W 

35 9.065,00 Κδιοι πόροι Διμου 

181,30 

7 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ ΝΑ, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ100 w 

94 6.016,00 Κδιοι πόροι Διμου 

120,32 

8 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα 
οδοφωτιςμοφ τφπου ΝΑ, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 150 w 

90 5.850,00 Κδιοι πόροι Διμου 

117,00 

9 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ   ιςχφοσ 20w με 
αιςκθτιρα κίνθςθσ, και νφχτα μζρα 

20 444,00 Κδιοι πόροι Διμου 

8,88 

10 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 20w 

20 348,00 Κδιοι πόροι Διμου 
6,96 

11 Επίτοιχοσ  προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 30w 

30 756,00 Κδιοι πόροι Διμου 
15,12 

12 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 50w 

20 708,00 Κδιοι πόροι Διμου 
14,16 

13 Λαμπτιρασ, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 
70w  τφπου hqi-t NDL 

20 400,00 Κδιοι πόροι Διμου 
8,00 

14 Λαμπτιρασ ιςχφοσ 150w τφπου 
hqi-t  NDL 

20 500,00 Κδιοι πόροι Διμου 
10,00 

15 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν 
αλογονιδίων HQI  ιςχφοσ 400w  
ςωλθνωτόσ 

40 480,00 Κδιοι πόροι Διμου 

9,60 

16 Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν 
αλογονιδίων HQI ,ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 250w  ςωλθνωτόσ 

40 400,00 Κδιοι πόροι Διμου 

8,00 

17 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν 
αλογονιδίων  HQI ,ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 150w  2 άκρων 

50 600,00 Κδιοι πόροι Διμου 

12,00 

18 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν 
αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ  70 W 

50 700,00 Κδιοι πόροι Διμου 

14,00 

19 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν 
αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 100 W 

50 850,00 Κδιοι πόροι Διμου 

17,00 

20 Λαμπτιρασ νατρίου, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ 150W  τφπου αχλάδι 

400 3.200,00 Κδιοι πόροι Διμου 
64,00 

21 Λαμπτιρα νατρίου, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 100W τφπου αχλάδι super 

300 3.000,00 Κδιοι πόροι Διμου 
60,00 

22 Εκκινθτισ 100-400 w 247 1.729,00 Κδιοι πόροι Διμου 34,58 
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23 Μεταςχθματιςτισ 150w Na 40 483,87 Κδιοι πόροι Διμου 9,68 

24 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 9w e27 200 480,00 Κδιοι πόροι Διμου 9,60 

25 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 15w e27 300 990,00 Κδιοι πόροι Διμου 19,80 

26 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 6w e14  
κερί 

300 570,00 Κδιοι πόροι Διμου 
11,40 

27 Ρρομικεια λαμπτιρα  PAR 38 led 
15w e27   

50 475,00 Κδιοι πόροι Διμου 
9,50 

28 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 9w  200 660,00 Κδιοι πόροι Διμου 13,20 

29 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 18w  300 1.350,00 Κδιοι πόροι Διμου 27,00 

30 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 22w  300 1.950,00 Κδιοι πόροι Διμου 39,00 

31 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 
60x60  εκ ψευδοροφισ 

90 2.700,00 Κδιοι πόροι Διμου 
54,00 

32 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 
60x60  εκ επίτοιχου 

90 3.690,00 Κδιοι πόροι Διμου 
73,80 

33 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 
120x30  εκ επίτοιχου 

200 11.200,00 Κδιοι πόροι Διμου 
224,00 

34 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  
PL 24w διαμζτρου 22,5εκ  

80 1.120,00 Κδιοι πόροι Διμου 
22,40 

35 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  
PL 12w διαμζτρου 110εκ  

80 592,00 Κδιοι πόροι Διμου 
11,84 

ΣΥΝΟΛΑ 4276 187.196,87  3.743,94 

 

Σχετικά υποδείγματα περιζχονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι (28/8/2018), άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016,   

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

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

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
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δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

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

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

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

2.2.3.3. ---- 
 

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

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

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

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

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2  τθσ παροφςασ,  

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

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

2.2.3.5. ……….. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:  

α) μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (ςυνίςταται ςε κφκλο εργαςιϊν ςε 
όμοια ι ιςοδφναμα είδθ (πχ. Φωτιςτικά δρόμων, ιςτοί φωτιςμοφ, λαμπτιρεσ κλπ,) με το προκθρυςςόμενο 
είδοσ για τα είδθ για τα οποία ςυμμετζχει για το ανωτζρω διάςτθμα), φψουσ κατά μζςο όρο τουλάχιςτον 
ίςο με το 50% του ακροίςματοσ των ενδεικτικϊν προχπολογιςμϊν των άρκρων (ειδϊν) για τα οποία 
ςυμμετζχει (υπολογίηεται ακροιςτικά για όλα τα άρκρα ςτα οποία ςυμμετζχει κι όχι ποςοςτιαία για κάκε 
άρκρο). Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιοφνται, είναι μεγαλφτεροσ από το 50% του προχπολογιςμοφ τθσ/των υπό ανάκεςθσ 
άρκρων/ειδϊν. Για νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ (ζωσ 6 μινεσ) δεν υφίςταται θ παραπάνω απαίτθςθ. 

Σε περίπτωςθ ενϊςεων, ο κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται από το άκροιςμα των κφκλων εργαςιϊν κάκε 
ενόσ εκ των εταίρων τθσ ζνωςθσ επί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ζνωςθ για το ανωτζρω διάςτθμα. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

α) Να υποβάλουν αναλυτικι τεχνικι προςφορά ανά άρκρο (είδοσ) για το οποίο ςυμμετζχουν. Διλωςθ 
κάκε μορφισ του προςφζροντοσ ότι τα προςφερόμενα προϊόντα πλθροφν τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ χωρίσ αναλυτικι περιγραφι αυτϊν και αναφορά για κάκε είδοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ, 
μοντζλου και ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν (watt, ςυμμετρικότθτα φωτιςμοφ, κερμοκραςία χρϊματοσ, 
αρικμόσ led, γωνίεσ ακτίνασ φωτεινότθτασ κλπ)  που προςφζρονται δεν γίνονται δεκτζσ ωσ τεχνικι 
προςφορά και θ προςφορά απορρίπτεται. 

Ρεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν βάςει των ηθτοφμενων τθσ μελζτθσ που ςυνοδεφει τθν παροφςα 
διακιρυξθ. Ακόμθ περιγραφι των υποδομϊν (εγκαταςτάςεισ, προςωπικό, εξοπλιςμόσ, οχιματα, εμπειρία 
κλπ) και των μζτρων που λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ειδϊν 
που προςφζρει. 

β) κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν , να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 1 ανά άρκρο (είδοσ) 
αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου(πχ. Φωτιςτικά δρόμων, ιςτοί φωτιςμοφ, 
λαμπτιρεσ κλπ,), ποςότθτασ κατά μζςο όρο τουλάχιςτον ίςθ με το 50% των ποςοτιτων για κάκε 
ξεχωριςτό άρκρο (είδοσ) για το οποίο ςυμμετζχουν.  Αντίςτοιχθ ορίηεται μία προμικεια, που αφορά ςε 
όμοιο ι ιςοδφναμο ανά άρκρο(πχ. Φωτιςτικά δρόμων, ιςτοί φωτιςμοφ, λαμπτιρεσ κλπ,), από πλευράσ 
απαιτιςεων υλοποίθςθσ φυςικό αντικείμενο με το προκθρυςςόμενο (όμοιο είδοσ), ςε όρουσ 
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εφαρμοςκζντων τεχνολογιϊν (π.χ. τεχνολογίασ LED), τεχνολογικισ και επιχειρθςιακισ πολυπλοκότθτασ, ςε 
όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου ηωισ του. Οι υλοποιθμζνεσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να είναι ποςότθτασ κατά 
μζςο όρο τουλάχιςτον ίςθσ με το 50% των ποςοτιτων για κάκε ξεχωριςτό άρκρο (είδοσ) για το οποίο 
ςυμμετζχουν, οικονομικοφ μεγζκουσ (τουλάχιςτον ίςο κατά μζςο όρο με το 50% του ακροίςματοσ των 
ενδεικτικϊν προχπολογιςμϊν των άρκρων (ειδϊν) για τα οποία ςυμμετζχει (υπολογίηεται ακροιςτικά κι 
όχι ποςοςτιαία για κάκε τμιμα). Ειδικότερα αντίςτοιχεσ κεωροφνται προμικειεσ που να περιλαμβάνουν 
τα είδθ των άρκρων(πχ. Φωτιςτικά δρόμων, ιςτοί φωτιςμοφ, λαμπτιρεσ κλπ,) για τα οποία ςυμμετζχει 
όπωσ αυτζσ που περιγράφονται ςτα επιμζρουσ άρκρα τθσ με αρ 4/2018 μελζτθσ τθσ Τ.Υ. που ςυνοδεφει 
και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Απόδειξθ για τα παραπάνω αποτελοφν πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ προμθκειϊν όπου αναφζρονται 
ςτο ποςό, τον χρόνο, τθν περιγραφι ειδϊν και τον τόπο παράδοςθσ αυτϊν και προςδιορίηουν αν 
πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων και αν περατϊκθκαν κανονικά και 
εκδίδονται α) εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ που ζχουν 
εκδοκεί και κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι β) εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, βεβαίωςθ του 
φορζα ςυνοδευόμενθ από το αντίςτοιχο παραςτατικό από το οποίο να προκφπτουν τα παραπάνω. 

γ) Να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ και ότι 
αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. Ακόμθ ότι τα προςφερόμενα είδθ κα είναι καινοφργια, 
άριςτθσ καταςκευισ,  διακζτουν πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ ανά είδοσ όπωσ ηθτείται ανά άρκρο από τθ 
μελζτθ που ςυνοδεφει τθν παροφςα. Στθν προςφερόμενθ αξία των υλικϊν ςυμπεριλαμβάνονται και τα 
ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ ςτθν αποκικθ του Διμου. 

δ) Ρροςκόμιςθ Δειγμάτων οικονομικϊν φορζων ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ 214 του ν4412/16 ωσ 
εξισ: οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τον φάκελο τθσ προςφοράσ που κα προςκομίςουν ςτον διαγωνιςμό, κα 
πρζπει να προςκομίςουν και δείγματα για όλα τα είδθ των άρκρων για τισ οποίεσ ςυμμετζχουν  κακϊσ και  
υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με γνιςιο υπογραφισ ότι ςε περίπτωςθ που ανακθρυχτοφν ανάδοχοι 
τα είδθ που κα προςκομίςουν κα είναι ακριβϊσ όμοια με τα δείγματα που υπζβαλαν.  

 Τα δείγματα κα πρζπει να είναι, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα δείγματα  αξιολογοφνται 
κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ με οποιουςδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ, εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, πρακτικι δοκιμαςία ι 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 214 του Ν 4412/2016  . 

 Τα δείγματα όλων των κατθγοριϊν κατατίκενται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, εισ διπλοφν (δείγμα - αντίδειγμα) μζχρι τθ λιξθ τθσ υποβολισ των προςφορϊν 
τουσ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα πρότυπα, τισ πιςτοποιιςεισ, οδθγίεσ, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, όπωσ διεξοδικά αναφζρονται ανά 
άρκρο(είδοσ) ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ  με αρ 4/2018 μελζτθσ τθσ Τ.Υ. που ςυνοδεφει και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Τα προθγοφμενα υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 56 του ν4412/2016. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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

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

Εφόςον τα κριτιρια επιλογισ για κάκε άρκρο (είδοσ) για το οποίο ςυμμετζχει ο προςφζρων πικανόν να 
ποικίλουν, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε άρκρο (είδοσ με τα ίδια κριτιρια επιλογισ) εάν 
με ζνα ΤΕΥΔ δεν μπορεί να καλυφκεί ςυνολικά θ προςφορά.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

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

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

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

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

1. Πτι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του, που αφοροφν τθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. (Φορολογικι & Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα).  

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει τουσ αςφαλιςτικοφσ 
φορείσ, που είναι υπόχρεοσ να καταβάλλει ειςφορζσ.  

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

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
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Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Βάςει του εγγράφου του Σϊματοσ  Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017: ΕΚΔΟΣΘ 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ του άρκρου 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.80 παρ.2γ 
του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε από τθν παρ.2 του άρκρου 39 του Ν.4488/2017:  «Αν ηο κράηος-

μέλος ή η εν λόγω τώρα δεν εκδίδει ηέηοιοσ είδοσς έγγραθο ή πιζηοποιηηικό ή όποσ ηο 

έγγραθο ή ηο πιζηοποιηηικό ασηό δεν καλύπηει όλες ηις περιπηώζεις ποσ αναθέρονηαι ζηις 

παράγραθος 1 και 2 και ζηην περίπηωζη β' ηης παραγράθοσ 4 ηοσ άρθροσ 73, ηο έγγραθο ή ηο 

πιζηοποιηηικό μπορεί να ανηικαθίζηαηαι από ένορκη βεβαίωζη ή, ζηα κράηη - μέλη ή ζηις τώρες 

όποσ δεν προβλέπεηαι ένορκη βεβαίωζη, από σπεύθσνη δήλωζη ηοσ ενδιαθερομένοσ ενώπιον 

αρμόδιας δικαζηικής ή διοικηηικής αρτής, ζσμβολαιογράθοσ ή αρμόδιοσ επαγγελμαηικού ή 

εμπορικού οργανιζμού ηοσ κράηοσς - μέλοσς ή ηης τώρας καηαγωγής ή ηης τώρας όποσ είναι 

εγκαηεζηημένος ο οικονομικός θορέας.» 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, ………………………. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφο ι απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ εφόςον 
ςυντάςςεται κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, αλλιϊσ ςε 
περίπτωςθ μθ υποχρζωςθσ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν, μπορεί να υποβάλει ιςοδφναμα λογιςτικά ι άλλα 
ζγγραφα ι φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων όπωσ το Ε3 τθσ επιχείρθςθσ, για τισ 
τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατϋ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του. 
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Σε περίπτωςθ ςυμμετεχόντων, που βρίςκονται ςε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετϊν διάςτθμα, κα 
παρζχονται όςοι ιςολογιςμοί είναι διακζςιμοι. 

Σε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται εκ του νόμου ζκδοςθ ιςολογιςμϊν να προςκομίηεται από τον 
υποψιφιο Ανάδοχο υπεφκυνθ διλωςθ, περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

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

Για τθν παράγραφο 2.2.6.α. τεχνικι προςφορά. Ρεριγραφι των προςφερόμενων ειδϊν βάςει των 
ηθτοφμενων τθσ μελζτθσ που ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ. Ακόμθ περιγραφι των υποδομϊν 
(εγκαταςτάςεισ, προςωπικό, εξοπλιςμόσ, οχιματα, εμπειρία κλπ) και των μζτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ειδϊν που προςφζρει. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.β. πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ προμθκειϊν όπου αναφζρονται ςτο ποςό, τον 
χρόνο, τθν περιγραφι ειδϊν και τον τόπο παράδοςθσ αυτϊν και προςδιορίηουν αν πραγματοποιικθκαν 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβάςεων και αν περατϊκθκαν κανονικά και εκδίδονται α) εάν ο 
αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από 
τθν αρμόδια αρχι β) εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, βεβαίωςθ του φορζα ςυνοδευόμενθ από το 
αντίςτοιχο παραςτατικό από το οποίο να προκφπτουν τα παραπάνω. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.γ. υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζλαβε γνϊςθ των όρων διακθρφξεωσ 
και ότι αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. Ακόμθ ότι τα προςφερόμενα είδθ κα είναι 
καινοφργια, άριςτθσ καταςκευισ,  διακζτουν πιςτοποίθςθ και ςιμανςθ ανά είδοσ όπωσ ηθτείται ανά 
άρκρο από τθ μελζτθ που ςυνοδεφει τθν παροφςα. Στθν προςφερόμενθ αξία των υλικϊν 
ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ ςτθν αποκικθ του Διμου. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.δ. δείγματα ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ 214 του ν4412/16 ωσ εξισ: οι 
ενδιαφερόμενοι μαηί με τον φάκελο τθσ προςφοράσ που κα προςκομίςουν ςτον διαγωνιςμό, κα πρζπει να 
προςκομίςουν και δείγματα για όλα τα είδθ των άρκρων για τισ οποίεσ ςυμμετζχουν  κακϊσ και  
υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με γνιςιο υπογραφισ ότι ςε περίπτωςθ που ανακθρυχτοφν ανάδοχοι 
τα είδθ που κα προςκομίςουν κα είναι ακριβϊσ όμοια με τα δείγματα που υπζβαλαν.  

 Τα δείγματα κα πρζπει να είναι, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα δείγματα  αξιολογοφνται 
κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ με οποιουςδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ, εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, πρακτικι δοκιμαςία ι 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 214 του Ν 4412/2016  . 

 Τα δείγματα όλων των κατθγοριϊν κατατίκενται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, εισ διπλοφν (δείγμα - αντίδειγμα) μζχρι τθ λιξθ τθσ υποβολισ των προςφορϊν 
τουσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  
Για κάκε άρκρο(είδοσ) για το οποίο ςυμμετζχουν οι οικονομικοί φορείσ, υποβάλουν τισ εκκζςεισ δοκιμϊν, 
τα πρότυπα, τισ πιςτοποιιςεισ, οδθγίεσ, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ και λοιπζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ όπωσ 
διεξοδικά αναφζρονται ςε κάκε ξεχωριςτό άρκρο(είδοσ) ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ  με αρ 4/2018 
μελζτθσ τθσ Τ.Υ. που ςυνοδεφει και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Για τθν κάλυψθ των παραπάνω απαιτιςεων γίνονται δεκτά τα παραπάνω ωσ εξισ: 

1. εκκζςεισ δοκιμϊν, πρότυπα, πιςτοποιιςεισ, οδθγίεσ, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ ι πιςτοποιθτικά 
ςφμφωνα με το άρκρο 56 του ν4412/2016  

2. δθλϊςεισ των καταςκευαςτϊν των προϊόντων απ’ τισ οποίεσ να προκφπτουν οι καλφψεισ των 
απαιτιςεων των προςφερόμενων ειδϊν ανά είδοσ όπωσ ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ άρκρα τθσ μελζτθσ 
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(ςφμφωνα με το άρκρο 56 του ν4412/2016), οι οποίεσ κα μποροφν να επαλθκευτοφν από τθν υπθρεςία  
(πχ  αρικμόσ ζκκεςθσ δοκιμϊν από φορζα πιςτοποιθμζνο κατά το άρκρο 56/Ν 4412). 

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

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

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

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

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ ανά άρκρο (είδοσ)  

Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ανά άρκρο (είδοσ) ςτον προμθκευτι, που προςζφερε ςυνολικά τθ 
χαμθλότερθ τιμι για κάκε άρκρο (είδοσ). 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

………….. 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί  

………….. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά άρκρο (είδοσ).  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα (31/3/2018 και 
ϊρα 15:00) που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 
αρικμ. Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

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

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

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

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

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

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Ο τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικισ προςφοράσ αναλφεται ςτθ παράγραφο 2.4.4 τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ.  

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

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

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

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

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

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ) 
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β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Σχετικό υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V 

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

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ 49/2018, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία, που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  
Επιπλζον όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τα ζντυπα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 
«ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ», ιτοι:  
α) «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», με το οποίο κα δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ περιγραφζσ των ειδϊν και κα 
δθλϊςουν για κάκε είδοσ τθ ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ, μοντζλο και ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν (watt, 
ςυμμετρικότθτα φωτιςμοφ, κερμοκραςία χρϊματοσ, αρικμόσ led, γωνίεσ ακτίνασ φωτεινότθτασ κλπ), χϊρα 
παραγωγισ,  
β) «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»  
και να επιςυνάψουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά αρχεία.  

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

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ *τιμι+ 
ανά είδοσ(άρκρο),  όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙV: ΡΙΝΑΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ τθσ διακιρυξθσ:  
Στον (υπο)φάκελο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΕΣΘΔΘΣ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντα.  
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Θ ςφγκριςθ τιμϊν για τθν ανάδειξθ μειοδότθ κα γίνει χωρίσ ΦΡΑ.  
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα  
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% ι όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ κα γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται 
ςε δφο δεκαδικά ψθφία  

Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ, κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι 
προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κα ηθτθκοφν από τον 
προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό 
χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ ι τισ τεχνικζσ λφςεισ που ζχουν επιλεγεί ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ 
ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν προμικεια των ειδϊν ι τθν πρωτοτυπία των προτεινομζνων 
προμθκειϊν, τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται, κατά 
τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζα ζντυπα οικονομικισ 
προςφοράσ ι να τα τροποποιιςουν. 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

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

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

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

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, (εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ) . 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 5/4/2018, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 (4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία προςφορϊν) 

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

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων 
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι (Ο.Ε.) απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων  («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.  

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

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

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

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

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

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

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

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

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

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
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για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του .  

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

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

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

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

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

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

β) ολοκλιρωςθ του τυχόν απαιτοφμενου (βάςει προχπολογιςμοφ) προςυμβατικοφ ελζγχου από το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

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

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

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Σφμφωνα με το άρκρο 360 του Ν.4412/2016  
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Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ . 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ . 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ 
ςφμφωνα με το αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016. 

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

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ (εφόςον το 
ςφνολο τθσ ςυμβατικισ αξίασ υπερβαίνει τισ 20.000,00€).  

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.4.4. ……………… 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

α) Εξόφλθςθ του 100% τθσ αξίασ μετά τθν κάκε τμθματικι ι οριςτικισ παραλαβι προμικειασ, ιτοι κα 
καταβάλλεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ πιςτοποιθμζνεσ ποςότθτεσ που ζχουν κάκε φορά παραδοκεί, 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

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

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

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

Θ κράτθςθ επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% , που αποδίδονται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςτο δθμόςιο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί χαρτοςιμου (Υπ. Οικ. ΔΤΕΦ 
Αϋ1087988/ΕΞ 2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.  
 

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

γ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ (τιμολόγια πϊλθςθσ),  
 
δ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
ε) κάκε άλλθ τυχόν κράτθςθ/επιβάρυνςθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, βάςει κείμενων διατάξεων όπωσ αυτζσ 
διαμορφϊνονται. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *εφόςον προβλζπεται θ 
χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

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

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

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

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

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

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

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ κάκε άρκρου(είδουσ) για τθν οποία κα 
ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, τμθματικά, ςε χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και φςτερα από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από το αρμόδιο 
τμιμα αυτισ, ςτισ εκάςτοτε ηθτοφμενεσ από τθν υπθρεςία ποςότθτεσ και ςτα ςθμεία που κα 
υποδεικνφονται απ αυτιν.  

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

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VΙ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκουσ 
τρόπουσ: μακροςκοπικό ζλεγχο,  χθμικι/μθχανικι εξζταςθ, πρακτικι δοκιμαςία ι ςυνδυαςμό αυτϊν. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

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

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

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

Ωσ γνωμοδοτικό όργανο διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ορίηεται για το Διμο Ρ. Φαλιρου θ Επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Θ/Μ αντικειμζνου του αρ. 221 
παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που ςυγκροτικθκε με τθν με αρ. 338/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου ι όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Αρμοδιότθτεσ τθσ παραπάνω επιτροπισ είναι:  

α) παρακολοφκθςθ ςφμβαςθσ και παραλαβι ειδϊν 

β) ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ γνωμοδοτεί  προσ τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.  του Διμου), για κάκε κζμα 
που ανακφπτει από τθ ςφμβαςθ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροπο-
ποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου  

 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν παραλαβι τουσ ι όπωσ 
προκφπτει από το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεφχοσ Α'): «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίωσ τθσ παρ. Η’ αυτοφ.  

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

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

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Σε περίπτωςθ ειςαγωγισ ειδϊν ιςχφουν τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Ρροςκόμιςθ Δειγμάτων οικονομικϊν φορζων ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ 214 του ν4412/16 ωσ 
εξισ: οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τον φάκελο τθσ προςφοράσ που κα προςκομίςουν ςτον διαγωνιςμό, κα 
πρζπει να προςκομίςουν και δείγματα για όλα τα είδθ των άρκρων για τα οποία ςυμμετζχουν  κακϊσ και  
υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με γνιςιο υπογραφισ ότι ςε περίπτωςθ που ανακθρυχτοφν ανάδοχοι 
τα είδθ που κα προςκομίςουν κα είναι ακριβϊσ όμοια με τα δείγματα που υπζβαλαν.  

 Τα δείγματα κα πρζπει να είναι, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα δείγματα  αξιολογοφνται 
κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ με οποιουςδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ, εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, πρακτικι δοκιμαςία ι 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 214 του Ν 4412/2016  . 

 Τα δείγματα όλων των κατθγοριϊν κατατίκενται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, εισ διπλοφν (δείγμα - αντίδειγμα) μζχρι τθ λιξθ τθσ υποβολισ των προςφορϊν 
τουσ. 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

……………….. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Για όλα τα είδθ οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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Από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απόθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζµνύ 
ηνπ ∆ήµνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ νηθνλνµηθνύ έηνπο 2018.  

 

Πύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ, νηθ. έηνπο 2018, έρεη 
εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνπο ΘΑ: 20-6691.003, 15-6691.003 ζπλνιηθνύ ύςνπο 35.000,00€ 
[αλαινγία δαπάλεο έηνπο βάζεη ΘΑ νηθ.25595/26.07.2017 (ΦΔΘ 2658/28.07.2017 ηεύρνο Β') 
παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 - 
ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απόθαζεο], ελώ ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε λα εγγξάςεη ην ππόινηπν πνζό δαπάλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 ή θαη ηνπ 
ππόινηπνπ απαξαίηεηνπ πνζνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζ’ απηόλ ηνπ 2018. 

 

Ζ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο  αλά  έηνο έρεη σο εμήο: 

 

ΘΑΔ 2018 2019 

20-6691.003 20.000,00 180.160,64 

15-6691.003 15.000,00 16.963,48 
 

 

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ Λ. 3852/2010, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν 
ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιιεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ ή κνλνκειώλ νξγάλσλ ησλ 
Γήκσλ, ……………………., γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από 
ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή 
αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο. Ν Διεγθηήο Λνκηκόηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία 
ρσξίο λα εθδνζεί απόθαζε ζεσξείηαη όηη ε πξνζθπγή έρεη ζησπεξώο απνξξηθζεί.  

Νη απνθάζεηο ηνπ Διεγθηή Λνκηκόηεηαο πξνζβάιινληαη κόλν ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα κε 
ηα έλδηθα βνεζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 60/ αξ. πξση. 74895/30.12.2010 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην κεηαβαηηθό δηάζηεκα κέρξη 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινύο πεξεζίαο Δπνπηείαο ΝΡΑ, ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθή 
αξκνδηόηεηα είλαη ν έιεγρνο λνκηκόηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκίδαο, ν Γεληθόο 
Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Διεγθηή Λνκηκόηεηαο 
(Με ηην με απ. 15869/15.05.2017 απόθαζη ηος Υποςπγού Εζωηεπικών – ΦΕΚ 250/η. 
Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - διοπίζηηκε Σςνηονιζηήρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ Αηηικήρ).  

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξνκέλε εγθύθιην ε Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 
Θ.Γ.Θ. ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 151 θαη 152 ηνπ Θ.Γ.Θ. 
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ζε ό,ηη αθνξά ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 
πνπ εθδίδνληαη θαηά ηα άξζξα 225, 226 θαη 227 ηνπ «ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖ».  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη 
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Γ. εληόο πξνζεζκίαο ελόο (1) κελόο από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ή ηελ 
θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή αζθεί έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη 
εθδίδεη απόθαζε επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από 
ηελ ππνβνιή ηεο. Νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θνηλνπνηνύληαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ζην 
Γήκν ή ζηελ Θνηλόηεηα ή ζην λνκηθό πξόζσπν απηώλ, θαζώο θαη ζε απηόλ πνπ έρεη αζθήζεη 
πξνζθπγή. Νη απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πξνζβάιινληαη κόλν ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα.  

 

Ζ απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό   49/2018. 
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Ζ παξνύζα δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ξαιαηνύ Φαιήξνπ,  ζύκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 

 

Ζ παξνύζα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 πεξ. 6 ηνπ Λ. 3861/2010: “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. ”. 

 

Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3861/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 
4210/2013 (ΦΔΘ 254/Α/21.11.2013): «Οπζκίζεηο πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», « Οι ππάξειρ πος είναι αναπηημένερ ζηο διαδίκηςο, ζύμθωνα με ηιρ 
διαηάξειρ ηων άπθπων 1 έωρ 6 ηος παπόνηορ νόμος, με εξαίπεζη ηιρ ππάξειρ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος παπόνηορ, 
εξαιπούνηαι από ηιρ πςθμίζειρ ηων παπαγπάθων 5 και 6 ηος άπθπος 16 ηος Ν. 3345/2005, όπωρ αςηέρ 
ανηικαηέζηηζαν ηιρ διαηάξειρ ηων παπαγπάθων 2 και 3 ηος άπθπος 11 ηος Ν. 2690/1999, και μποπούν να 
σπηζιμοποιηθούν σωπίρ επικύπωζη. Απκεί η επίκληζη ηος ΑΔΑ για ηην αςηεπάγγεληη αναζήηηζη ηων 
αναπηημένων ππάξεων ηόζο καηά ηη διεκπεπαίωζη ςποθέζεων ηων διοικοςμένων όζο και καηά ηην 
επικοινωνία μεηαξύ θοπέων.» 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΚΑΡΥΟ 

ΥΑΣΕΖΓΑΘΖ ΓΗΟΛΤΖ 

  

 

ΣΑ ΚΔΙΖ  

1. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
2. ΘΑΡΘΑΣΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
3. ΠΗΣΟΤΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ  
4. ΣΔΛΣΟΚΑ ΘΩΛ/ΛΟ  
 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΚΑΡΥΟ 

 

 

ΓΗΟΛΤΖ ΥΑΣΕΖΓΑΘΖ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μειέηε - Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                        Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων 

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                              μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛ. ΦΑΛΘΟΥ                                    λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν                   

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ                                              αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018 

Α. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ : 4 /2018        

                    Κ.Α : 20-6691.003, 15-6691.003   

   

 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

 

Θ  παροφςα  αφορά ςτθν προμικεια λαμπτιρων φωτιςμοφ οδϊν διαφόρων ιςχφων και ςτθν 

προμικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων, υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια κλπ για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν αντικατάςταςθσ φκαρμζνων και μειωμζνθσ απόδοςθσ φωτιςτικϊν του οδικοφ 

δικτφου και ςχολικϊν κτιρίων του Διμου κακϊσ και για τθν βελτίωςθ τθσ οπτικισ άνεςθσ  και ενεργειακισ 

απόδοςθσ του εν λόγω δικτφου και κτιρίων και κατ επζκταςθ και τθ βελτίωςθ του ενεργειακοφ 

αποτυπϊματοσ του Διμου μασ για το ζτοσ 2018.  

Θ προμικεια κα  αποτελζςει  ςτοκ αποκικθσ δυνάμενο να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ 

του Δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςτα ανωτζρω είδθ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-

147 Α/8-8-16): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ιςχφουν και οι διατάξεισ του αρ. 6 παρ.10 του εν λόγω νόμου. 

Θ δαπάνθ ανζρχεται ςε  187.196,87€ πλζον Φ.Ρ.Α 24% 44.927,25€, δθλαδι ςυνολικι δαπάνθ 

232.124,12€ και κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου του ζτουσ 2018 και 2019 ςτουσ Κ.Α.: 20-

6691.003, 15-6691.003.  

Θ ζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζωσ 4.276 μονάδεσ μζτρθςθσ (τεμάχια) κάκε είδουσ όπωσ 

περιγράφονται ςτο τιμολόγιο. 

Οι κωδικοί που καλφπτουν το φάςμα των υλικϊν και των εργαςιϊν που περιγράφονται ςτθν 

παροφςα μελζτθ ςφμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμ. ςυμβάςεισ (CPV) είναι οι :  31530000-0. 

                                            Ρ. ΦΑΛΘΟ 31/1/2018 

     Ο Συντάξασ 

 

 

      Δθμιτρθσ Ραλαιολόγοσ 

           Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                        Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων 

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                              μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛ. ΦΑΛΘΟΥ                                    λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν                   

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ                                              αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018 

Α. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ : 4 /2018        

                    Κ.Α : 20-6691.003, 15-6691.003   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΑΘΟ 1Ο - Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, ονομαςτικισ ιςχφοσ  60-70 W 

Ρρομικεια φωτιςτικοφ ςϊματοσ κορυφισ άμεςου αςφμμετρου φωτιςμοφ, για οδοφωτιςμό, με φωτεινζσ 

πθγζσ τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ (LED), ονομαςτικισ ιςχφοσ 60W ζωσ 70w. Το φωτιςτικό κα είναι 

κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ιςτοφσ φψουσ 3,5μ ζωσ 5μ φψουσ με κυλινδρικι απόλθξθ διατομισ Ø60mm 

ζωσ Ø76mm. 

Θα είναι τεχνολογίασ πολλαπλϊν LED (τουλάχιςτον 32), μζγιςτθσ τελικισ κατανάλωςθσ (ςυνολικι 

φωτιςτικοφ ςϊματοσ) ζωσ 70w, κατάλλθλου για εγκατάςταςθ ςε χαλφβδινο ιςτό φωτιςμοφ φ60-76 mm.  

      Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα ζχει ςχιμα ανεςτραμμζνου κϊνου φψουσ τουλάχιςτον 62 εκ και διατομισ 

άνω ζδρασ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ με 40 εκ, κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ι κράμα αλουμινίου και 

κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλθ βαφι και κατόπιν κατάλλθλθσ διαδικαςίασ ϊςτε να είναι εξαιρετικισ 

αντοχισ ςε διάβρωςθ από νερό και UV ακτινοβολία και κατάλλθλο για κερμοκραςία λειτουργίασ από -20οC 

ζωσ +40οC. 

Το φωτιςτικό κα μπορεί να τοποκετθκεί ςε κορυφι ιςτοφ με κυλινδρικι απόλθξθ διατομισ Ø60mm ζωσ 

Ø76mm και κα φζρει κάλυμμα τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board) από επίπεδο διαφανζσ πυρίμαχο γυαλί, 

πάχουσ τουλάχιςτον 4mm με υψθλι κερμικι και μθχανικι αντοχι (ΙΚ09).  

Το φωτιςτικό δεν κα φζρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχφτθ) ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν φαινόμενα 

βανδαλιςμοφ και θ κατανομι φωτιςμοφ κα είναι κατάλλθλθ και για φωτιςμό πεηοδρόμων-

ποδθλατοδρόμων.  

Θα φζρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εφκολθ πρόςβαςθ ςτο χϊρο των οργάνων ζναυςθσ και κα φζρει 

πολλαπλά LEDs με ανακλαςτιρα/φακό (ζνα ανά LED) από κατάλλθλο ςυνκετικό υλικό υψθλισ απόδοςθσ 

και θλεκτρονικι διάταξθ για αυτόματο ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ μεγάλθσ αφξθςθσ 

τθσ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ να γίνεται αυτόματα διακοπι ι μείωςθ τθσ τροφοδοςίασ 

του φωτιςτικοφ.  

Θα πρζπει επίςθσ να διακζτει κατάλλθλεσ διατάξεισ που προςτατεφουν τα LED από τισ διακυμάνςεισ του 

θλεκτρικοφ δικτφου διανομισ και τα ρεφματα /τάςεισ αιχμισ και διατάξεισ που επιτρζπουν τθ λειτουργία 

του φωτιςτικοφ ακόμθ και όταν ζνα ι περιςςότερα από τα LED παφςουν να λειτουργοφν.  

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ιςχφοσ του φωτιςτικοφ (LED + LED driver) κα είναι ίςθ ι μικρότερθ από 70W ενϊ ο 

βακμόσ απόδοςθσ των LED (LED efficiency) κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από 155 lm/W και ο βακμόσ 

απόδοςθσ του φωτιςτικοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 90lm/W.   

Θ ςυνολικι τελικι φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα είναι μεγαλφτερθ από 6400lm. 

H κερμοκραςία χρϊματοσ των LED κα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτθσ CRI κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 

70, ενϊ θ διάρκεια ηωισ των LED κα είναι τουλάχιςτον 80.000 L80B20 ςφμφωνα με το πρότυπο LM80 ϊςτε 

να διαςφαλίηεται ότι ςτθ διάρκεια των πρϊτων 80.000 ωρϊν λειτουργίασ του φωτιςτικοφ θ φωτεινι εκροι 

του δεν κα πζςει χαμθλότερα από το 80% τθσ αρχικισ.  
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Το φωτιςτικό κα φζρει παρζμβυςμα από ςιλικόνθ ι άλλο ςυνκετικό υλικό ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακμόσ 

προςταςίασ από ειςχϊρθςθ νεροφ-ςκόνθσ τουλάχιςτον IP66 και κα ζχει κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ.  

Θα φζρει κατάλλθλθ διάταξθ που κα αποτρζπει τθν δθμιουργία ςταγονιδίων (ςυμπυκνωμάτων) ςτο 

εςωτερικό του φωτιςτικοφ και κα ζχει δείκτθ προςταςίασ ζναντι χτυπθμάτων τουλάχιςτον ΙΚ09.  

Το φωτιςτικό κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να πλθροφνται με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ 
60598-1 ΕΝ60598-2-3, ΕΝ 62471, να ζχει δείκτθ προςταςίασ IP66 κλάςθσ μόνωςθσ ΙΙ, αντοχισ ςε κροφςθ 
ΙΚ09,  βακμόσ απόδοςθσ φωτιςτικοφ > 90lm/W, φωτεινότθτα τουλάχιςτον 6400 lumens , διάρκεια ηωισ 
τθσ φωτεινισ πθγισ LED: >80.000hr πιςτοποιθμζνθ κατά  το πρότυπο LM80 και ςιμανςθ ENEC για το 
τροφοδοτικό. Θα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ τθσ Ρ/ΕΤΕΡ:05-07-02-00 ανωδομι φωτιςμοφ, ιςτοί 
οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα όπωσ ιςχφουν. Ριςτοποιιςεισ που αποδεικνφουν τισ προδιαγραφζσ 
του φωτιςτικοφ και τισ γραμμισ παραγωγισ αυτοφ γίνονται δεκτζσ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 56 του ν.4412/2016. 

Θα ζχει διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CE με τισ οδθγίεσ 2014/35/EΚ (Low Voltage Directive, LVD),  2004/30/ΕΚ 
(Electromagnetic Compatibility, EMC), 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS, 
2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) 

Θ τεκμθρίωςθ των δθλοφμενων φωτομετρικϊν δεδομζνων και λοιπϊν μεγεκϊν όπωσ πχ θ ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ 
(Κ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ, οποίοσ κα πρζπει να είναι CRI ≥ 70κλπ, κα προκφπτει από  
πιςτοποιθτικό  κατά LM79-08 (Mετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι κατά EN 13032-
4:2015 (Μζτρθςθ και παρουςίαςθ των φωτομετρικϊν δεδομζνων  λαμπτιρων, φωτιςτικϊν, μονάδων LED) 
ι ιςοδφναμο.  

Θα ζχει επίςθμθ ζκκεςθ δοκιμϊν του καταςκευαςτι των LED,ςφμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-21-
08 ι ιςοδφναμθ ι μεταγενζςτερθ με τθ καμπφλθ πτϊςθσ τθσ φωτεινισ ροισ ςε ςυνάρτθςθ του χρόνου, 
ςχετικά με το χρόνο ηωισ των LED, με το προτεινόμενο τφπο των LED που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
φωτιςτικό. 

Θα ζχει Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι μεταγενζςτερο για το ςχεδιαςμό και καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων για το εργοςτάςιο καταςκευισ του φωτιςτικοφ και γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ. 

Θα υποβλθκοφν πλιρθ φωτοτεχνικά ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι (ενδεικτικά .ldt ι .ies, κατάλλθλα για 
άμεςθ ειςαγωγι ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν π.χ. DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του φωτομετρικοφ εργαςτθρίου όπου ζλαβε χϊρα θ μζτρθςθ 
των φωτιςτικϊν. 

Θα διακζτει διάταξθ υπερταςικισ - αντικεραυνικισ προςταςίασ, για τθν προςταςία των LEDs από τισ 

αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ.  Το κφκλωμα των LEDs κα είναι BYPASS, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ που καεί κάποιο 

από αυτά ,τα υπόλοιπα να ςυνεχίηουν να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να διακόπτεται θ θλεκτρικι 

τροφοδοςία και κα φζρει ςτεγανό IP67 ςτυπιοκλπιπτθ για τθν ςφνδεςθ τροφοδοςίασ. Θα φζρει επίςθσ 

ειδικι διάταξθ ψφξθσ, θ οποία εξαςφαλίηει με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ ςωςτι ψφξθ των 

φωτοδιόδων χωρίσ να γίνεται χριςθ μθχανικϊν μζςων (ανεμιςτιρεσ κ.λ.π.).  

   Κακζνα από τα LED κα φζρει το δικό του ανεξάρτθτο αντανακλαςτιρα από επιμεταλλωμζνο VO 

Pοlycarbonate, πολυεδρικό και ματ φινίριςμα ι ιςοδφναμθ διάταξθ για μείωςθ τθσ κάμβωςθσ κακϊσ και 

ανεξάρτθτο φακό για βελτίωςθ τθσ φωτεινισ κατανομισ.  Ιςοδφναμεσ διατάξεισ κα πρζπει να προςφζρουν 

τα ίδια οφζλθ ωσ προσ τθν οπτικι άνεςθ τθσ παρεχόμενθσ φωτεινισ ροισ για να γίνουν δεκτζσ. 

Τεχνικζσ απαιτιςεισ των LED:   

 Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ 

Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 70 

Ονομαςτικι φωτεινι ιςχφσ ανά LED (Luminus Flux – lm): ≥ 155lm/W 

Ενδεικτικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ τροφοδοτικοφ:   
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Τάςθ τροφοδοςίασ 220/240 Volt, ςυχνότθτα 50/60 Hz 

Ενεργειακι απόδοςθ: ≥90% 

Θλεκτρικι προςταςία: Class IΙ 

Ιςοδφναμεσ πιςτοποιιςεισ αξιολογοφνται και γίνονται αποδεκτζσ αν κρίνονται ωσ τζτοιεσ από τθν αρμόδια 

επιτροπι 

 

ΑΘΟ 2Ο - Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, ονομαςτικισ ιςχφοσ 50W - 60w 

Ρρομικεια φωτιςτικοφ κορυφισ LED 5000 lumen   

Α. ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Το φωτιςτικό ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

 Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes). 

 H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 5000 lumen (+- 5%). 

 Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από 100lm ανά W τελικισ ιςχφοσ 

(μζγιςτθ κατανάλωςθ 50W +-5%). 

 Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A. 

Το φωτιςτικό ςϊμα αποτελείται από τισ φωτιςτικζσ ομάδεσ, τα ςυςτιματα θλεκτρικισ οδιγθςθσ / 

τροφοδοτικό (LED driver) αυτϊν  και το περίβλθμα προςταςίασ. Το περίβλθμα κα πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μθχανικι αντοχι του και θ προςταςία του ζναντι 

πικανϊν διαβρϊςεων. Είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ 

ςωςτι ψφξθ των φωτοδιόδων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων (ανεμιςτιρεσ κ.λπ.). Οι οπτικζσ διατάξεισ 

(lenses) του φωτιςτικοφ αποτελοφνται από ειδικό φακό, εγκατεςτθμζνο εργοςταςιακά πάνω ςε κάκε 

φωτοδίοδο (LED) ϊςτε να προςτατεφεται το υλικό καταςκευισ τθσ. Το φωτιςτικό φζρει πολλαπλζσ 

ανεξάρτθτεσ ςθμειακζσ πθγζσ LED ςυνδεδεμζνεσ παράλλθλα μεταξφ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

μακροχρόνια απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του και θ αυξθμζνθ αντοχι του ςε υπερτάςεισ ι βυκίςεισ τάςεωσ. 

Β. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΔΙΩΔΩΝ (LED) 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ των χρθςιμοποιοφμενων LED είναι οι ακόλουκεσ: 

 Οι φωτεινζσ πθγζσ να είναι καταςκευισ κορυφαίου και αξιόπιςτου οίκου (CREE, NICHIA, EPISTAR, OSRAM, 

PHILLIPS) τφπου SMD. 

 Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 5.000 °Κ. 

 Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 70. 

Γ. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ / LED DRIVERS 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το τροφοδοτικό είναι οι ακόλουκεσ: 

 Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 

 Τάςθ λειτουργίασ από 220-240 Vac. 

 Θλεκτρικι προςταςία: Class I ι Class II. 

Δ. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΘ ΣΧΕΔΙΑΣΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το φωτιςτικό είναι οι ακόλουκεσ: 

 To φωτιςτικό διακζτει ςϊμα από αλουμίνιο, ζχει ανάςτροφου κϊνου με διάμετρο 600mm (+- 10%) και 

φψοσ 800mm (+- 10%). Είναι ςχεδιαςμζνο για αποδοτικι απαγωγι τθσ κερμότθτασ διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν 

λειτουργία του ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 50°C. 

 Είναι βαμμζνο με πολυεςτερικι ποφδρα, μετά από επεξεργαςία φωςφάτωςθσ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ 

διάβρωςθ. 

 Το φωτιςτικό ςϊμα φζρει και τθν υποδοχι ςτιριξθσ ιςτοφ καταςκευαςμζνθ επίςθσ από χυτό αλουμίνιο, για 

ιςτό από Φ60mm ζωσ και Φ76mm. 
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 Πλεσ οι πθγζσ LED κα πρζπει μα είναι ςυνδεδεμζνεσ παράλλθλα μεταξφ τουσ ανά μία και όχι ςε παράλλθλεσ 

ςυςτοιχίεσ. 

 Κακζνα από τα LED φζρει το δικό του ανεξάρτθτο φακό για βελτίωςθ τθσ φωτεινισ κατανομισ. 

 Ο διαχφτθσ κα πρζπει να παρζχει προςταςία κατά τθσ UV ακτινοβολίασ 

 Ικανότθτα αντοχισ κροφςθσ διαχφτθ και φωτιςτικοφ: ≥IK09. 

 Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 50.000 ϊρεσ. 

 Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι66 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

 Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν υπερβαίνει τα 16 Kg.  

Ε. ΦΩΤΟΜΕΤΙΚΑ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ EMC (Elec/Mag Compatibility) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ 

λαμπτιρων/φωτιςτικϊν EN62471. 

 Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

ΣΤ. ΕΓΓΥΘΣΘ 

 Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν. 

 

 

ΑΘΟ 3Ο - Επίςτθλο Φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 100 W 

Ρρομικεια ζπίςτθλου φωτιςτικοφ οδικου φωτιςμοφ  led 100w , 10000 lumen 

Α. ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Το φωτιςτικό ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

 Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes). 

 H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 10000 lumen (+- 5%). 

 Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από 100lm ανά W τελικισ ιςχφοσ 

(μζγιςτθ κατανάλωςθ 100W +-5%). 

 Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A. 

Το φωτιςτικό ςϊμα αποτελείται από τισ φωτιςτικζσ ομάδεσ, τα ςυςτιματα θλεκτρικισ οδιγθςθσ / 

τροφοδοτικό (LED driver) αυτϊν  και το περίβλθμα προςταςίασ. Το περίβλθμα κα πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μθχανικι αντοχι του και θ προςταςία του ζναντι 

πικανϊν διαβρϊςεων. Είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ 

ςωςτι ψφξθ των φωτοδιόδων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων (ανεμιςτιρεσ κ.λπ.). Οι οπτικζσ διατάξεισ 

(lenses) του φωτιςτικοφ αποτελοφνται από ειδικό φακό, εγκατεςτθμζνο εργοςταςιακά πάνω ςε κάκε 

φωτοδίοδο (LED) ϊςτε να προςτατεφεται το υλικό καταςκευισ τθσ. Το φωτιςτικό φζρει πολλαπλζσ 

ανεξάρτθτεσ ςθμειακζσ πθγζσ LED ςυνδεδεμζνεσ παράλλθλα μεταξφ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

μακροχρόνια απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του και θ αυξθμζνθ αντοχι του ςε υπερτάςεισ ι βυκίςεισ τάςεωσ. 

Β. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΔΙΩΔΩΝ (LED) 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ των χρθςιμοποιοφμενων LED είναι οι ακόλουκεσ: 

 Οι φωτεινζσ πθγζσ να είναι καταςκευισ κορυφαίου και αξιόπιςτου οίκου (CREE, NICHIA, EPISTAR, OSRAM, 

PHILLIPS) τφπου SMD. 

 Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 5.000 °Κ. 

 Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 
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 Ονομαςτικι φωτεινι ιςχφσ ανά LED (Luminous Flux – lm): ≥ 130Lm/W. 

 Μζγιςτθ ιςχφσ ανά πθγι LED: 1W. 

Γ. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ / LED DRIVERS 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το τροφοδοτικό είναι οι ακόλουκεσ: 

 Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 

 Τάςθ λειτουργίασ από 120-240 Vac. 

 Θλεκτρικι προςταςία: Class I. 

Δ. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΘ ΣΧΕΔΙΑΣΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το φωτιςτικό είναι οι ακόλουκεσ: 

 To φωτιςτικό διακζτει ςϊμα από αλουμίνιο, ζχει χαμθλό προφίλ (μικρό φψοσ) και επιφάνεια ζκκεςθσ ςτον 

άνεμο. Είναι ςχεδιαςμζνο για αποδοτικι απαγωγι τθσ κερμότθτασ διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν λειτουργία του 

ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

 Είναι βαμμζνο με πολυεςτερικι ποφδρα, μετά από επεξεργαςία φωςφάτωςθσ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ 

διάβρωςθ. 

 Το φωτιςτικό ςϊμα φζρει και τθν υποδοχι ςτιριξθσ ιςτοφ καταςκευαςμζνθ επίςθσ από χυτό αλουμίνιο, για 

ιςτό από Φ42mm ζωσ και Φ60mm. Ρρζπει να είναι ςτακερά παράλλθλο προσ τον άξονα τθσ ςωλινασ 

τοποκζτθςθσ (0 μοιρεσ γωνία) χωρίσ να ζχει ςφςτθμα ρυκμιςθσ γωνίασ ι οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα 

ρφκμιςθσ κατεφκυνςθσ φωτεινισ δζςμθσ μετά τθν εγκατάςταςθ. 

 Το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να ανοίγει από τθν κάτω πλευρά του από όπου και κα γίνονται όλεσ οι 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςφνδεςθσ ι ςυντιρθςθσ. 

 Πλεσ οι πθγζσ LED κα πρζπει μα είναι ςυνδεδεμζνεσ παράλλθλα μεταξφ τουσ ανά μία και όχι ςε παράλλθλεσ 

ςυςτοιχίεσ. 

 Κακζνα από τα LED φζρει το δικό του ανεξάρτθτο φακό για βελτίωςθ τθσ φωτεινισ κατανομισ. 

 Ο διαχφτθσ κα πρζπει να παρζχει προςταςία κατά τθσ UV ακτινοβολίασ 

 Ικανότθτα αντοχισ κροφςθσ διαχφτθ και φωτιςτικοφ: ≥IK08. 

 Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 40.000 ϊρεσ. 

 Θλεκτρικι προςταςία: Class I. 

 Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι65 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

 Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν υπερβαίνει τα 3.5 Kg.  

Ε. ΦΩΤΟΜΕΤΙΚΑ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ EMC (Elec/Mag Compatibility) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ 

λαμπτιρων/φωτιςτικϊν EN62471. 

 Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

ΣΤ. ΕΓΓΥΘΣΘ 

 Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν. 

 

ΑΘΟ 4Ο - Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 150 W 

Ρρομικεια ζπίςτθλου φωτιςτικοφ οδικου φωτιςμοφ  led 150w , 15000 lumen 

Α. ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Το φωτιςτικό ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 
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 Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes). 

 H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 15000 lumen (+- 5%). 

 Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από 100lm ανά W τελικισ ιςχφοσ 

(μζγιςτθ κατανάλωςθ 150W +-5%). 

 Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A. 

Το φωτιςτικό ςϊμα αποτελείται από τισ φωτιςτικζσ ομάδεσ, τα ςυςτιματα θλεκτρικισ οδιγθςθσ / 

τροφοδοτικό (LED driver) αυτϊν  και το περίβλθμα προςταςίασ. Το περίβλθμα κα πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μθχανικι αντοχι του και θ προςταςία του ζναντι 

πικανϊν διαβρϊςεων. Είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ 

ςωςτι ψφξθ των φωτοδιόδων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων (ανεμιςτιρεσ κ.λπ.). Οι οπτικζσ διατάξεισ 

(lenses) του φωτιςτικοφ αποτελοφνται από ειδικό φακό, εγκατεςτθμζνο εργοςταςιακά πάνω ςε κάκε 

φωτοδίοδο (LED) ϊςτε να προςτατεφεται το υλικό καταςκευισ τθσ. Το φωτιςτικό φζρει πολλαπλζσ 

ανεξάρτθτεσ ςθμειακζσ πθγζσ LED ςυνδεδεμζνεσ παράλλθλα μεταξφ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

μακροχρόνια απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του και θ αυξθμζνθ αντοχι του ςε υπερτάςεισ ι βυκίςεισ τάςεωσ. 

Β. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΔΙΩΔΩΝ (LED) 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ των χρθςιμοποιοφμενων LED είναι οι ακόλουκεσ: 

 Οι φωτεινζσ πθγζσ να είναι καταςκευισ κορυφαίου και αξιόπιςτου οίκου (CREE, NICHIA, EPISTAR, OSRAM, 

PHILLIPS) τφπου SMD. 

 Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 5.000 °Κ. 

 Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

 Ονομαςτικι φωτεινι ιςχφσ ανά LED (Luminous Flux – lm): ≥ 130Lm/W. 

 Μζγιςτθ ιςχφσ ανά πθγι LED: 1W. 

Γ. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ / LED DRIVERS 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το τροφοδοτικό είναι οι ακόλουκεσ: 

 Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 

 Τάςθ λειτουργίασ από 120-240 Vac. 

 Θλεκτρικι προςταςία: Class I. 

Δ. ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΘ ΣΧΕΔΙΑΣΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για το φωτιςτικό είναι οι ακόλουκεσ: 

 To φωτιςτικό διακζτει ςϊμα από αλουμίνιο, ζχει χαμθλό προφίλ (μικρό φψοσ) και επιφάνεια ζκκεςθσ ςτον 

άνεμο. Είναι ςχεδιαςμζνο για αποδοτικι απαγωγι τθσ κερμότθτασ διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν λειτουργία του 

ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

 Είναι βαμμζνο με πολυεςτερικι ποφδρα, μετά από επεξεργαςία φωςφάτωςθσ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ 

διάβρωςθ. 

 Το φωτιςτικό ςϊμα φζρει και τθν υποδοχι ςτιριξθσ ιςτοφ καταςκευαςμζνθ επίςθσ από χυτό αλουμίνιο, για 

ιςτό από Φ42mm ζωσ και Φ60mm. Ρρζπει να είναι ςτακερά παράλλθλο προσ τον άξονα τθσ ςωλινασ 

τοποκζτθςθσ (0 μοιρεσ γωνία) χωρίσ να ζχει ςφςτθμα ρυκμιςθσ γωνίασ ι οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα 

ρφκμιςθσ κατεφκυνςθσ φωτεινισ δζςμθσ μετά τθν εγκατάςταςθ. 

 Το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να ανοίγει από τθν κάτω πλευρά του από όπου και κα γίνονται όλεσ οι 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςφνδεςθσ ι ςυντιρθςθσ. 

 Πλεσ οι πθγζσ LED κα πρζπει μα είναι ςυνδεδεμζνεσ παράλλθλα μεταξφ τουσ ανά μία και όχι ςε παράλλθλεσ 

ςυςτοιχίεσ. 

 Κακζνα από τα LED φζρει το δικό του ανεξάρτθτο φακό για βελτίωςθ τθσ φωτεινισ κατανομισ. 

 Ο διαχφτθσ κα πρζπει να παρζχει προςταςία κατά τθσ UV ακτινοβολίασ 

 Ικανότθτα αντοχισ κροφςθσ διαχφτθ και φωτιςτικοφ: ≥IK08. 
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 Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 40.000 ϊρεσ. 

 Θλεκτρικι προςταςία: Class I. 

 Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι65 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

 Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν υπερβαίνει τα 3.5 Kg.  

Ε. ΦΩΤΟΜΕΤΙΚΑ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ EMC (Elec/Mag Compatibility) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3. 

 Το φωτιςτικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ 

λαμπτιρων/φωτιςτικϊν EN62471. 

 Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

ΣΤ. ΕΓΓΥΘΣΘ 

 Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν. 

 

ΑΘΟ 5Ο - Τθλεςκοπικόσ ιςτόσ φψουσ  4 μζτρων 

Ρρομικεια ςιδθροϊςτόσ φωτιςμοφ πάρκων και πλατειϊν  καταςκευαςμζνοσ από ςιδθροςωλινα χωρίσ ραφι  

με καπζλο κορυφισ ςυμπεριλαμβανομζνου αγκυρίων  βάςθσκαταςκευαςμζνου κατά ΕΛΟΤ 40-5. 

    Το πρϊτο τμιμα του ςιδθροιςτοφ φψουσ 2,00 m κα αποτελείται από ςιδθροςωλινα TUBO Φ 102, πάχουσ 

3mm, επάνω ςτθν οποία υπάρχει κυρίδα με καπάκι  για τθν τοποκζτθςθ  του ακροκιβωτίου ςε φψοσ 

περίπου 80εκ. από το ζδαφοσ. Στο πίςω μζροσ εςωτερικά τθσ κυρίδασ κα υπάρχει κατάλλθλθ υποδοχι για 

τθν ςτερζωςθ τθσ γείωςθσ. 

    Το δεφτερο τμιμα αυτισ φψουσ από (2,00m - 2,10m) αποτελείται από ςωλινα TUBO Φ76 (ιντςϊν) 

πάχουσ 3mm, ςτθν κορυφι του οποίου κα υπάρχει κατάλλθλθ βάςθ για ςφνδεςθ των βραχιόνων ςτιριξθσ 

φωτιςτικϊν. 

Θ μεγαλφτερθ διατομι ςυμπιζηεται εν ψυχρϊ ϊςτε να δεχτεί εφαρμοςτά τθν μικρότερθ όπου και 

ςυγκολλάται ςτεγανά 

    Θ βάςθ ζδραςθσ του ιςτοφ κα είναι τετραγωνικισ μορφισ διαςτ. 30 Χ 30, πάχουσ 12χιλ κα ζχει κεντρικι 

οπι για τθν διζλευςθ του υπόγειου καλωδίου και οπζσ για τθν πάκτωςθ του ιςτοφ ςτθ βάςθ αγκφρωςθσ. 

Ρεριμετρικά κα υπάρχουν τζςςερα ενιςχυτικά πτερφγια ςτθρίξεωσ ςχιματοσ ορκογωνίου τριγϊνου καλά 

θλεκτροςυγκολλθμζνα.  

        Ο ιςτόσ μετά τθν ςχετικι επεξεργαςία δθλαδι απόξευςθ  κακαριςμοφ και λοιπζσ εργαςίεσ γαλβανίηεται 

εξ ολοκλιρου εν κερμϊν ςφμφωνα με  το ΕΝ  ISO 1461 με ελάχιςτο πάχοσ επικάλυψθσ 70μm 

(500gr/m2),Στθ ςυνζχεια κα λειανκεί, κα βαφτεί θλεκτροςτατικά με πολυεςτερικι ποφδρα, αποχρϊςεισ κα 

είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

     Θ βάςθ αγκφρωςθσ κ’ αποτελείται από τζςςερισ μικουσ 0,50μ και διατομισ ½’’ που κα καταλιγουν ςε 

ςπείρωμα μικουσ  0,10μ καλά επεξεργαςμζνο. 

      Οι ιλοι κα είναι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ με θλεκτροςυγκολλθμζνεσ επάνω τουσ γωνιζσ ςιδιρου.  

Στουσ ιλουσ κα υπάρχουν διπλά περικόχλια για τθν ςτερζωςθ του ιςτοφ.  

 

ΑΘΟ 6Ο - Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ LED, ονομαςτικισ ιςχφοσ 115-120W(επί 

ιςτοφ ι ςε βραχίονα). 

Ρρομικεια φωτιςτικοφ βραχίονα τφπου LED ιςχφοσ 115-120w. Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι 

καταςκευαςμζνο από κράμα χυτοφ αλουμίνιου και κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο ζτςι ϊςτε να 
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ςχθματίηονται διατάξεισ ψφξθσ (ψφκτρεσ) για τθν αποτελεςματικι απαγωγι τθσ κερμότθτασ, ενϊ κα είναι 

βαμμζνο με κατάλλθλθ βαφι και κατόπιν κατάλλθλθσ διαδικαςίασ ϊςτε να είναι εξαιρετικισ αντοχισ ςε 

διάβρωςθ από νερό και UV ακτινοβολία και κατάλλθλο για κερμοκραςία λειτουργίασ από -20οC ζωσ +40οC. 

 

 Το φωτιςτικό κα μπορεί να τοποκετθκεί ςε βραχίονα κυλινδρικισ διατομισ Ø46mm ι ακόμα και απ’ 

ευκείασ ςτθν κορυφι ιςτοφ με κυλινδρικι απόλθξθ διατομισ από Ø46mm ζωσ Ø76mm. Για το λόγο αυτό κα 

διακζτει κατάλλθλο εξάρτθμα προςάρτθςθσ από χυτό αλουμίνιο ι από ανοξείδωτο ατςάλι το οποίο κα 

δίνει ςτο φωτιςτικό τθ δυνατότθτα κλίςθσ κατά τουλάχιςτον 15:. 

 

 Το κάλυμμα τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board) κα είναι από διαφανζσ επίπεδο πυρίμαχο γυαλί, πάχουσ 

τουλάχιςτον 4mm με υψθλι μθχανικι αντοχι. Θα φζρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εφκολθ πρόςβαςθ ςτο 

χϊρο των οργάνων ζναυςθσ ενϊ με το άνοιγμα του καλφμματοσ και για λόγουσ αςφαλείασ κα διακόπτεται θ 

παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ μζςω μαχαιρωτοφ διακόπτθ αςφαλείασ. Θα φζρει πολλαπλά LEDs με 

ανακλαςτιρα (ζνα ανά LED) από κατάλλθλο ςυνκετικό υλικό με μεταλλικι επίςτρωςθ υψθλισ απόδοςθσ 

και ςτο εςωτερικό του κα διακζτει θλεκτρονικι διάταξθ για αυτόματο ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ζτςι ϊςτε 

ςε περίπτωςθ μεγάλθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ να γίνεται αυτόματα 

διακοπι ι μείωςθ τθσ τροφοδοςίασ του φωτιςτικοφ.  

Θα πρζπει επίςθσ να διακζτει κατάλλθλεσ διατάξεισ που προςτατεφουν τα LED από τισ διακυμάνςεισ του 

θλεκτρικοφ δικτφου διανομισ και τα ρεφματα/τάςεισ αιχμισ και διατάξεισ που επιτρζπουν τθ λειτουργία 

του φωτιςτικοφ ακόμθ και όταν ζνα ι περιςςότερα από τα LED παφςουν να λειτουργοφν.  

 

Θ φωτεινι ιςχφσ των LED δεν κα είναι μικρότερθ από 15.000 lm ενϊ θ ςυνολικι κατανάλωςθ ιςχφοσ του 

φωτιςτικοφ (LED+Driver) δεν κα υπερβαίνει τα 120W ενϊ ο βακμόσ απόδοςθσ των LED δεν κα είναι 

μικρότεροσ από 135lm/W και ο βακμόσ απόδοςθσ του φωτιςτικοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 

105lm/W. Θ τελικι φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα είναι μεγαλφτερθ από 12.400lm. 

 

H κερμοκραςία χρϊματοσ των LED κα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτθσ CRI κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 

70, ενϊ θ διάρκεια ηωισ των LED κα είναι τουλάχιςτον 80.000 ϊρεσ λειτουργίασ L80B20 ςφμφωνα με το 

πρότυπο LM80 ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι ςτθ διάρκεια των πρϊτων 80.000 ωρϊν λειτουργίασ του 

φωτιςτικοφ θ φωτεινι ροι του δεν κα πζςει χαμθλότερα από το 80% τθσ αρχικισ.  

Το φωτιςτικό κα φζρει παρζμβυςμα από ςιλικόνθ ι από άλλο παρεμφερζσ ςυνκετικό υλικό ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ από ειςχϊρθςθ νεροφ-ςκόνθσ τουλάχιςτον IP66 και κα ζχει καλϊδιο 

τροφοδοςίασ διατομισ τουλάχιςτον 2x1,5mm2 για κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ, με ςτεγανό Ι67 ταχυςφνδεςμο.  

Το φωτιςτικό κα φζρει κατάλλθλθ διάταξθ που κα αποτρζπει τθν δθμιουργία ςταγονιδίων 

(ςυμπυκνωμάτων) ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ και κα ζχει δείκτθ προςταςίασ ζναντι χτυπθμάτων 

τουλάχιςτον ΙΚ09.  

Το φωτιςτικό κα ζχει κατανομι οδικοφ φωτιςμοφ FULL CUT-OFF κατά IESNA και κα ζχει τθν δυνατότθτα 

dimming με πρωτόκολλο DALI ι ιςοδφναμο και κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 5 

επιπζδων φωτεινότθτασ για αυτόνομο dimming. 

Το φωτιςτικό , εφόςον απαιτθκεί, κα μπορεί να προγραμματιςτεί και παραδοκεί από το εργοςτάςιο ςτθν 

επικυμθτι ςτάκμθ φωτιςμοφ. Θα υποβλθκεί επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο του κατ/ςτθ ςχετικά με τα ςτοιχεία 

τθσ διάταξθσ ρφκμιςθσ επιπζδου φωτιςμοφ. 

Θα καλφπτεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τον καταςκευαςτι 

του φωτιςτικοφ 

Το φωτιςτικό κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να πλθροφνται με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ 
60598-1 και ΕΝ60598-2-3 για τθ γραμμι παραγωγισ αυτϊν. Ακόμα κα πλθροφνται, το πρότυπο ΕΝ 62471, 
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να ζχει δείκτθ προςταςίασ IP66 κλάςθσ μόνωςθσ ΙΙ, αντοχισ ςε κροφςθ ΙΚ09,  βακμόσ απόδοςθσ 
φωτιςτικοφ > 105lm/W, φωτεινότθτα τουλάχιςτον 12.400 lumens , διάρκεια ηωισ τθσ φωτεινισ πθγισ LED: 
>80.000hr πιςτοποιθμζνθ κατά  το πρότυπο LM80 και ςιμανςθ ENEC για το τροφοδοτικό. Θα πλθροφνται 
οι προδιαγραφζσ τθσ Ρ/ΕΤΕΡ:05-07-02-00 ανωδομι φωτιςμοφ, ιςτοί οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα 
ι νεότερεσ όπωσ ιςχφουν. Ριςτοποιιςεισ που αποδεικνφουν τισ προδιαγραφζσ του φωτιςτικοφ και τισ 
γραμμισ παραγωγισ αυτοφ γίνονται δεκτζσ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με το άρκρο 56 του 
ν.4412/2016. 

Θα ζχει διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CE με τισ οδθγίεσ 2014/35/EΚ (Low Voltage Directive, LVD),  2004/30/ΕΚ 
(Electromagnetic Compatibility, EMC), 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS, 
2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) 

Θ τεκμθρίωςθ των δθλοφμενων φωτομετρικϊν δεδομζνων και λοιπϊν μεγεκϊν όπωσ πχ θ ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ 
(Κ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ, οποίοσ κα πρζπει να είναι CRI ≥ 70κλπ, κα προκφπτει από  
πιςτοποιθτικό  κατά LM79-08 (Mετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι κατά EN 13032-
4:2015 (Μζτρθςθ και παρουςίαςθ των φωτομετρικϊν δεδομζνων  λαμπτιρων, φωτιςτικϊν, μονάδων LED) 
ι ιςοδφναμο.  

Θα ζχει επίςθμθ ζκκεςθ δοκιμϊν του καταςκευαςτι των LED, ςφμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-21-
08 ι ιςοδφναμθ ι μεταγενζςτερθ με τθ καμπφλθ πτϊςθσ τθσ φωτεινισ ροισ ςε ςυνάρτθςθ του χρόνου, 
ςχετικά με το χρόνο ηωισ των LED, με το προτεινόμενο τφπο των LED που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
φωτιςτικό. 

Θα ζχει Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι μεταγενζςτερο για το ςχεδιαςμό και καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων για το εργοςτάςιο καταςκευισ του φωτιςτικοφ και γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τον καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ. 

Θα υποβλθκοφν πλιρθ φωτοτεχνικά ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι (ενδεικτικά .ldt ι .ies, κατάλλθλα για 
άμεςθ ειςαγωγι ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν π.χ. DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του φωτομετρικοφ εργαςτθρίου όπου ζλαβε χϊρα θ μζτρθςθ 
των φωτιςτικϊν. 

Ιςοδφναμεσ πιςτοποιιςεισ αξιολογοφνται και γίνονται αποδεκτζσ αν κρίνονται ωσ τζτοιεσ από τθν αρμόδια 

επιτροπι. 

 

ΑΘΟ 7Ο - Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ ΝΑ, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 100 w 

Φωτιςτικά ςϊματα ατμϊν νατρίου 100W ωσ κατωτζρω : 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα για προμικεια φωτιςτικά λυχνίων νατρίου υψθλισ πιζςεωσ πρζπει  να είναι ςτεγανά υπαικρίου τφπου , 

αςυμμζτρου  κατανομισ φωτιςμοφ, κατάλλθλα για τοποκζτθςθ τουσ ςε βραχίονα και περιλαμβάνουν 

ενςωματωμζνα το ςτραγγαλιςτικό πθνίο πυκνωτι βελτίωςθσ του ςυν φ.., με  αντιπαραςιτικι διάταξθ  και 

αςφάλεια κατάλλθλου μεγζκουσ για τθν  χωριςτι αςφάλιςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στα φωτιςτικά 

ατμϊν νατρίου κα περιζχεται επίςθσ θλεκτρονικόσ εναυςτιρασ που κα εξαςφαλίηει υψθλι τάςθ για τθν 

ζναυςθ λαμπτιρα και οι αγωγοί  που ξεκινοφν από τον εναυςτιρα να είναι ανκεκτικοί ςτθν τάςθ τθσ 

ζναυςθσ. 

Β. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΩΣΘ 

Το φωτιςτικό  ςϊμα βραχίονοσ πρζπει να είναι διπλισ μόνωςθσ δθλαδι προςτατευόμενο ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ V.D.E.O 710  κλάςθσ ΙΙ, ϊςτε να μθν είναι αναγκαία θ γείωςθ ι ουδετεροποίθςθ αυτοφ και γι’ 

αυτό να μθν φζρει τα προσ τοφτο απαραίτθτο ωσ κοχλία γειϊςεωσ. 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ εδϊ ότι ςαν προςταςία κλάςθσ ΙΙ, ςφμφωνα με τον πιο πάνω κανονιςμό, είναι μια  

επιπρόςκετθ μόνωςθ από τθν κανονικι μόνωςθ λειτουργίασ για τθν προςταςία από  θλεκτροπλθξία, ςε 

περίπτωςθ που θ κανονικι μόνωςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ δεν λειτουργεί. 
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Ειδικότερα θ προςταςία αυτι πρζπει να ιςχφει και ςε περίπτωςθ που το κάλυμμα του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, 

λόγω κακαριςμοφ ι λόγω αλλαγισ ελαττωματικοφ λαμπτιρα, είναι ανοικτό. Θ επιπροςκετθ αυτι 

προςταςία μπορεί να επιτευχκεί με επιπρόςκετθ μόνωςθ π.χ ςτο ςφςτθμα πρόςδεςθσ του πθνίου του 

πυκνωτι κλπ με τθν μεταλλικι βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Οι επαφζσ απλϊν μονωμζνων μζρων π.χ 

αγωγϊν, με προςιτά μεταλλικά μζρθ με τθν παρζμβαςθ επιπρόςκετου προςτατευτικισ μόνωςθσ, μζρθ που 

βρίςκονται ςε τάςθ π.χ άκρα αγωγϊν, πρζπει  να προςδζνονται ζτςι που ςε περίπτωςθ χαλάρωςθσ τθσ 

πρόςδεςθσ τουσ να αποκλείεται θ επαφι τουσ με προςιτά μεταλλικά μζρθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να φζρει ςε ευκρινζσ μζροσ το από των κανονιςμϊν V.D.E. (ιςάξια άλλων 

κανονιςμϊν) κακιερωμζνο ςθμείο ενδείξεωσ τθσ προςτατευτικισ μονωτικισ κλάςθσ ΙΙ. 

Γ.ΡΟΣΤΑΣΙΑ   

Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ζτςι που ο χϊροσ που είναι τοποκετθμζνα τα 

όργανα του λαμπτιρα να είναι προςτατευμζνα με ελάχιςτο βακμό 22 ι Ι23 και ο χϊροσ του λαμπτιρα με 

ελάχιςτο βακμό Ι44 αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 40050 και ΙΕC 144. 

Δ. ΡΕΙΓΑΦΘ 

Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να αποτελοφνται από εξωτερικά μεταλλικά μζρθ καταςκευαςμζνα από  

χυτοπρεςςαριςτό κράμα ι χυτό αλουμίνιο ι πρεςςαριςτό φφλλο κράματοσ αλουμινίου ι ανοξείδωτο 

χάλυβα ι άλλο υλικό ανκεκτικό ςτο φπαικρο, που δεν διαβρϊνεται ι ςκουριάηει, με καπάκι ανακλινόμενου 

τφπου. 

Διευκρινίηεται ότι επιφανειακι επεξεργαςία όπωσ βαφι, ψευδαργφρωςθ κλπ, κοινϊν μετάλλων που 

διαβρϊνονται, ςκουριάηουν και χρθςιμοποιοφνται  για τθν καταςκευι εξωτερικϊν μζρων, δεν εννοεί και να 

αντικαταςτιςουν τα πιο πάνω μζταλλα που αναφζρονται. 

Για τθν καταςκευι των εςωτερικϊν μεταλλικϊν μερϊν, εκτόσ από τα πιο πάνω φερόμενα μζταλλα, μπορεί 

να χρθςιμοποιθκοφν και άλλα κοινά μζταλλα. 

Ράντωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ς’ αυτά εξωτερικι επιφανειακι προςτατευτικι επεξεργαςία 

π.χ ψευδαργφρωςθ ι επικαδμίωςθ.  

Κάκε ςϊμα κα κλείεται με κϊδωνα από ειδικό διαφανζσ  άκραυςτο  γυαλί ι ακρυλικό ι polycarbonate 

πλαςτικό κάλυμμα, πολφ ανκεκτικό ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ και δεν κα ζχει ιδιότθτεσ ζλξεωσ τθσ ςκόνθσ, 

ζτςι ϊςτε να μθν ρυπαίνονται από αυτι. 

Θ ςτερζωςθ το κϊδωνα καλφμματοσ κα είναι τζτοια που να παρζχεται δυνατότθτα κλειςίματοσ με 

αςφάλεια και εφκολθ αντικατάςταςθ αυτοφ, ϊςτε να μπορεί αυτόσ κατά το άνοιγμα του να παραμζνει 

ςυνδεδεμζνοσ με το υπόλοιπο ςϊμα ι να αναρτάται ζτςι που να επιπρζπει ςτον ζργαηομενο να 

χρθςιμοποιεί και τα δφο χζρια του. 

Για τθν επιτυχία τθσ ςτεγανότθτασ τα παρεμβφςματα που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνα από  ελαςτικό υλικό, ανκεκτικό ςτο φπαικρο και ςε καιρικζσ μεταβολζσ. 

Μζςα ςτο χϊρο που δθμιουργείται από το κζλυφοσ και το κάλυμμα πρζπει απαραίτθτα να περιλαμβάνεται 

κάτοπτρο ολόςωμο ι κάτοπτρα που αποτελοφνται  από κυκλικοφσ τομείσ ι το εςωτερικό μζροσ του 

κελφφουσ να είναι διαμορφωμζνο ςε κάτοπτρο για δθμιουργία αςφμμετρου κατανομισ φωτιςμοφ. Και τα 

μζρθ που δεν καλφπτονται από τα κάτοπτρα κα είναι λευκά για  δθμιουργία αυξθμζνθσ ανάκλαςθσ. Τα 

κάτοπτρα κα είναι καταςκευαςμζνα από χθμικά κακαρό αλουμίνιο, κακαρότθτασ το ελάχιςτο 99,9%, 

θλεκτρολυτικά οξειδωμζνο, ςτιλβωμζνο και ςκλθρυμζνο. Θ αξία του κατόπτρου ι των κατόπτρων κα 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του ςϊματοσ που προςφζρεται. 

Στο πίςω μζροσ το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να φζρει οπι για τθν ζμπθξθ του βραχίονα, διαμζτρου 42 χιλ.  

και τθν ςτερζωςθ του Φ.Σ.  (Μεγαλφτερεσ διατομζσ οπισ δεν γίνονται δεκτζσ).  Στον βραχίονα πρζπει να 

πετυχαίνεται με ειδικοφσ χρωμιωμζνουσ κοχλίεσ. 

Σθμειϊνουμε ότι για τθν μεγαλφτερθ  προςταςία από υπερκζρμανςθ των θλεκτρολογικϊν οργάνων δθλαδι  

ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, πυκνωτϊν κλπ, αυτά  πρζπει να βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε χωριςτό  χϊρο από 
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το χϊρο του λαμπτιρα, χωριςμζνο από αυτόν με διάφραγμα που παρεμποδίηει  τθν άμεςθ επίδραςθ τθσ 

κερμότθτασ που δθμιουργείται από τον λαμπτιρα. Θ αςφάλεια προςταςίασ των Φ.Σ μπορεί να βρίςκεται 

είτε ςτον χϊρο του λαμπτιρα είτε των οργάνων. Για τθν απαγωγι τθσ κερμότθτασ ο χϊροσ των οργάνων 

πρζπει αν αερίηεται επαρκϊσ και θ εξωτερικι επιφάνεια του χϊρου αυτοφ να είναι ικανϊν διαςτάςεων για 

τθν απαγωγι. 

Γενικά τα φωτιςτικά ςϊματα που προςφζρονται πρζπει να είναι κατάλλθλα  για να λειτουργοφν ςυνζχεια 

ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μζχρι 30ο, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ ςτοιχείων δθλ 

παραμόρφωςθ καλυμμάτων θλεκτρικισ μόνωςθσ κλπ ι τθσ επίδραςθσ δυςμενϊν ςτον κανονικό χρόνο ηωισ 

μερικϊν μερϊν του φωτιςτικοφ ςϊματοσ π.χ ςτραγγαλιςτικό πθνίο πυκνωτι κλπ. 

Ε. ΘΛΕΚΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ 

Τα ςτραγγαλιςτικά πθνία πρζπει να είναι κατάλλθλα για τον λαμπτιρα που αντιςτοιχοφν δθλ. ονομαςτικισ 

ζνταςθσ αυτοκατανάλωςθσ και ανοχϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των καταςκευαςτικϊν λυχνιϊν. Ρρζπει 

να είναι καταςκευαςμζνα από ελαςμάτινα φφλλα άριςτθσ και εμποτιςμζνα με κενό με μονωτικό λάκκα, ζτςι 

που ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ να μθν είναι εφφλεκτα. Κατά τα λοιπά πρζπει να πλθροφν του 

κανονιςμοφσ V.D.E 0712 και να φζρουν το ςιμα τθσ ζγκριςθσ των κανονιςμϊν. 

Οι πυκνωτζσ  βελτίωςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ (ςυν.φ) πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ το ελάχιςτο 80οC και με αυτοφσ να πετυχαίνεται ικανοποιθτικι  βελτίωςθ του ςυντελεςτι 

ιςχφοσ, δθλ μεγαλφτερθ ι ίςθ με 0.85 , να  βρίςκονται μζςα ςτα πλαίςια  των κανονιςμϊν V.D.E 0560 και να 

φζρουν το ςιμα τθσ ζγκριςθσ. 

Θ αςφάλεια που απαραίτθτα κα φζρει κάκε φωτιςτικό ςϊμα για τθν προςταςία του πρζπει να είναι  

ςυντθκτικι φυςιγγίου μινιόν κατάλλθλθσ ζνταςθσ, αντίςτοιχθσ για κάκε Φ.Σ., με βάςθ και  ςϊμα από υλικό 

ανκεκτικό ςτθν κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ και να βρίςκεται ςε κζςθ που θ αντικατάςταςθ τθσ να 

είναι εφκολθ. 

Αντιπαραςιτικι προςταςία είναι απαραίτθτθ για τα φωτιςτικά ςϊματα. Ζτςι κάκε φωτιςτικό ςϊμα πρζπει 

να περιλαμβάνει αντιπαραςιτικό πυκνωτι για βαςικι προςταςία ςε παράςιτα. 

Οι από τον αντιπαραςιτικό αυτό πυκνωτι επιτυγχανόμενεσ διορκωμζνεσ παραςιτικζσ τάςεισ πρζπει να είναι 

ςφμφωνα με τον κανονιςμό DIN 0875 και 0876, να μθν υπερβαίνουν το από τουσ κανονιςμοφσ αυτοφσ 

προβλεπόμενο  όριο και να είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ τθσ  ΔΕΘ. 

Οι ςυνδζςεισ των πυκνωτϊν πρζπει να γίνονται με ακροδζκτεσ που κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ 

εκφόρτωςθσ. 

Διακλαδωτιρασ  προςαρμοςμζνοσ μζςα ςτο κζλυφοσ του Φ.Σ κα χρθςιμεφςει για τθν μζςα ςτο Φ.Σ όλων 

των θλεκτρικϊν ςυνδεςμολογιϊν, με τρόπο ζτςι που με απλι θλεκτρικι ςφνδεςθ του  διακλαδωτιρα με το 

δίκτυο τθσ ΔΕΘ το φωτιςτικό ςϊμα να μπορεί να λειτουργιςει. Ο ςφιγκτιρασ (περιλαίμιο) κα ςυγκρατεί το 

ειςερχόμενο παροχετευτικό καλϊδιο, ζτςι που να μθν καταπονείται ο ακροδζκτθσ των φωτιςτικϊν 

ςωμάτων και να μθν υπάρχει κίνδυνοσ χαλάρωςθσ τθσ ςφςφιξθσ του παροχετευτικοφ καλωδίου , ςε 

περίπτωςθ τονίςεωσ τουσ. 

Οι λυχνιολαβζσ πρζπει να είναι ανάλογεσ με τουσ λαμπτιρεσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν, από 

πορςελάνθ δθλ. Ε40 για τουσ 100W 

Οι αγωγοί που ξεκινοφν από τισ λυχνιολαβζσ και καταλιγουν   ςτο ςτραγγαλιςτικό πθνίο πρζπει απαραίτθτα 

να ζχουν μόνωςθ κατάλλθλθ για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ  πάνω   από 12οC. Οι  άλλοι  αγωγοί κα ζχουν  

μόνωςθ  κατάλλθλθ  για  κερμοκραςία   του χϊρου  που βρίςκονται.  Θ μονάδα οργάνων να αφαιρείται 

ολόκλθρθ για ευκολία ςτθ ςυντιρθςθ. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κάκε ζνα από τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να εξαςφαλίηει βακμό φωτεινισ απόδοςθσ όχι μικρότερο του 

0,7 δθλ το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει από τθν ςυνολικι φωτεινι ενζργεια του λαμπτιρα να αποδίδει μετά τθν 

ανάκλθςθ του ςτο κάτοπτρο και τθν δίοδο από τον κϊδωνα τα 70%  αυτισ το ελάχιςτο. 
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Θ κατανομι του εκπεμπόμενου  φωτόσ για τα φωτιςτικά ςϊματα φωτιςμοφ οδϊν πρζπει να είναι 

αςφμμετρθ με το μζγιςτο τθσ φωτεινισ ζνταςθσ ςτθν περιοχι των γωνιϊν 45ο – 65ο  από τθν κατακόρυφθ 

και ςτθν γωνία των 80ο να μθν υπερβαίνει τα 30ο CD ςτα 100ΛΜ (τφποσ CUT OFF) 

 

ΑΘΟ 8Ο - Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ τφπου ΝΑ, ονομαςτικισ ιςχφοσ 150 w 

Φωτιςτικά ςϊματα ατμϊν νατρίου 150W ωσ κατωτζρω : 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα προσ προμικεια φωτιςτικά λυχνίων νατρίου υψθλισ πιζςεωσ πρζπει  να είναι ςτεγανά υπαικρίου τφπου 

, αςυμμζτρου  κατανομισ φωτιςμοφ, κατάλλθλα για τοποκζτθςθ τουσ ςε βραχίονα και περιλαμβάνουν 

ενςωματωμζνα το ςτραγγαλιςτικό πθνίο πυκνωτι βελτίωςθσ του ςυν φ.., με  αντιπαραςιτικι διάταξθ  και 

αςφάλεια κατάλλθλου μεγζκουσ για τθν  χωριςτι αςφάλιςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στα φωτιςτικά 

ατμϊν νατρίου κα περιζχεται επίςθσ θλεκτρονικόσ εναυςτιρασ που κα εξαςφαλίηει υψθλι τάςθ για τθν 

ζναυςθ λαμπτιρα και οι αγωγοί  που ξεκινοφν από τον εναυςτιρα να είναι ανκεκτικοί ςτθν τάςθ τθσ 

ζναυςθσ. 

Β. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΩΣΘ 

Το φωτιςτικό  ςϊμα βραχίονοσ πρζπει να είναι διπλισ μόνωςθσ δθλαδι προςτατευόμενο ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ V.D.E.O 710  κλάςθσ ΙΙ, ϊςτε να μθν είναι αναγκαία θ γείωςθ ι ουδετεροποίθςθ αυτοφ και γι’ 

αυτό να μθν φζρει τα προσ τοφτο απαραίτθτο ωσ κοχλία γειϊςεωσ. 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ εδϊ ότι ςαν προςταςία κλάςθσ ΙΙ, ςφμφωνα με τον πιο πάνω κανονιςμό, είναι μια  

επιπρόςκετθ μόνωςθ από τθν κανονικι μόνωςθ λειτουργίασ για τθν προςταςία από  θλεκτροπλθξία, ςε 

περίπτωςθ που θ κανονικι μόνωςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ δεν λειτουργεί. 

Ειδικότερα θ προςταςία αυτι πρζπει να ιςχφει και ςε περίπτωςθ που το κάλυμμα του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, 

λόγω κακαριςμοφ ι λόγω αλλαγισ ελαττωματικοφ λαμπτιρα, είναι ανοικτό. Θ επιπροςκετθ αυτι 

προςταςία μπορεί να επιτευχκεί με επιπρόςκετθ μόνωςθ π.χ ςτο ςφςτθμα πρόςδεςθσ του πθνίου του 

πυκνωτι κλπ με τθν μεταλλικι βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Οι επαφζσ απλϊν μονωμζνων μζρων π.χ 

αγωγϊν, με προςιτά μεταλλικά μζρθ με τθν παρζμβαςθ επιπρόςκετου προςτατευτικισ μόνωςθσ, μζρθ που 

βρίςκονται ςε τάςθ π.χ άκρα αγωγϊν, πρζπει  να προςδζνονται ζτςι που ςε περίπτωςθ χαλάρωςθσ τθσ 

πρόςδεςθσ τουσ να αποκλείεται θ επαφι τουσ με προςιτά μεταλλικά μζρθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να φζρει ςε ευκρινζσ μζροσ το από των κανονιςμϊν V.D.E. (ιςάξια άλλων 

κανονιςμϊν) κακιερωμζνο ςθμείο ενδείξεωσ τθσ προςτατευτικισ μονωτικισ κλάςθσ ΙΙ. 

Γ.ΡΟΣΤΑΣΙΑ   

Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα ζτςι που ο χϊροσ που είναι τοποκετθμζνα τα 

όργανα του λαμπτιρα να είναι προςτατευμζνα με ελάχιςτο βακμό 22 ι Ι23 και ο χϊροσ του λαμπτιρα με 

ελάχιςτο βακμό Ι44 αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 40050 και ΙΕC 144. 

Δ. ΡΕΙΓΑΦΘ 

Τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να αποτελοφνται από εξωτερικά μεταλλικά μζρθ καταςκευαςμζνα από  

χυτοπρεςςαριςτό κράμα ι χυτό αλουμίνιο ι πρεςςαριςτό φφλλο κράματοσ αλουμινίου ι ανοξείδωτο 

χάλυβα ι άλλο υλικό ανκεκτικό ςτο φπαικρο, που δεν διαβρϊνεται ι ςκουριάηει, με καπάκι ανακλινόμενου 

τφπου. 

Διευκρινίηεται ότι επιφανειακι επεξεργαςία όπωσ βαφι, ψευδαργφρωςθ κλπ, κοινϊν μετάλλων που 

διαβρϊνονται, ςκουριάηουν και χρθςιμοποιοφνται  για τθν καταςκευι εξωτερικϊν μζρων, δεν εννοεί και να 

αντικαταςτιςουν τα πιο πάνω μζταλλα που αναφζρονται. 

Για τθν καταςκευι των εςωτερικϊν μεταλλικϊν μερϊν, εκτόσ από τα πιο πάνω φερόμενα μζταλλα, μπορεί 

να χρθςιμοποιθκοφν και άλλα κοινά μζταλλα. 

Ράντωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ς’ αυτά εξωτερικι επιφανειακι προςτατευτικι επεξεργαςία 

π.χ ψευδαργφρωςθ ι επικαδμίωςθ.  
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Κάκε ςϊμα κα κλείεται με κϊδωνα από ειδικό διαφανζσ  άκραυςτο  γυαλί ι ακρυλικό ι polycarbonate 

πλαςτικό κάλυμμα, πολφ ανκεκτικό ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ και δεν κα ζχει ιδιότθτεσ ζλξεωσ τθσ ςκόνθσ, 

ζτςι ϊςτε να μθν ρυπαίνονται από αυτι. 

Θ ςτερζωςθ το κϊδωνα καλφμματοσ κα είναι τζτοια που να παρζχεται δυνατότθτα κλειςίματοσ με 

αςφάλεια και εφκολθ αντικατάςταςθ αυτοφ, ϊςτε να μπορεί αυτόσ κατά το άνοιγμα του να παραμζνει 

ςυνδεδεμζνοσ με το υπόλοιπο ςϊμα ι να αναρτάται ζτςι που να επιπρζπει ςτον ζργαηομενο να 

χρθςιμοποιεί και τα δφο χζρια του. 

Για τθν επιτυχία τθσ ςτεγανότθτασ τα παρεμβφςματα που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνα από  ελαςτικό υλικό, ανκεκτικό ςτο φπαικρο και ςε καιρικζσ μεταβολζσ. 

Μζςα ςτο χϊρο που δθμιουργείται από το κζλυφοσ και το κάλυμμα πρζπει απαραίτθτα να περιλαμβάνεται 

κάτοπτρο ολόςωμο ι κάτοπτρα που αποτελοφνται  από κυκλικοφσ τομείσ ι το εςωτερικό μζροσ του 

κελφφουσ να είναι διαμορφωμζνο ςε κάτοπτρο για δθμιουργία αςφμμετρου κατανομισ φωτιςμοφ. Και τα 

μζρθ που δεν καλφπτονται από τα κάτοπτρα κα είναι λευκά για  δθμιουργία αυξθμζνθσ ανάκλαςθσ. Τα 

κάτοπτρα κα είναι καταςκευαςμζνα από χθμικά κακαρό αλουμίνιο, κακαρότθτασ το ελάχιςτο 99,9%, 

θλεκτρολυτικά οξειδωμζνο, ςτιλβωμζνο και ςκλθρυμζνο. Θ αξία του κατόπτρου ι των κατόπτρων κα 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του ςϊματοσ που προςφζρεται. 

Στο πίςω μζροσ το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει να φζρει οπι για τθν ζμπθξθ του βραχίονα, διαμζτρου 42 χιλ.  

και τθν ςτερζωςθ του Φ.Σ.  (Μεγαλφτερεσ διατομζσ οπισ δεν γίνονται δεκτζσ).  Στον βραχίονα πρζπει να 

πετυχαίνεται με ειδικοφσ χρωμιωμζνουσ κοχλίεσ. 

Σθμειϊνουμε ότι για τθν μεγαλφτερθ  προςταςία από υπερκζρμανςθ των θλεκτρολογικϊν οργάνων δθλαδι  

ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, πυκνωτϊν κλπ, αυτά  πρζπει να βρίςκονται τοποκετθμζνα ςε χωριςτό  χϊρο από 

το χϊρο του λαμπτιρα, χωριςμζνο από αυτόν με διάφραγμα που παρεμποδίηει  τθν άμεςθ επίδραςθ τθσ 

κερμότθτασ που δθμιουργείται από τον λαμπτιρα. Θ αςφάλεια προςταςίασ των Φ.Σ μπορεί να βρίςκεται 

είτε ςτον χϊρο του λαμπτιρα είτε των οργάνων. Για τθν απαγωγι τθσ κερμότθτασ ο χϊροσ των οργάνων 

πρζπει αν αερίηεται επαρκϊσ και θ εξωτερικι επιφάνεια του χϊρου αυτοφ να είναι ικανϊν διαςτάςεων για 

τθν απαγωγι. 

Γενικά τα φωτιςτικά ςϊματα που προςφζρονται πρζπει να είναι κατάλλθλα  για να λειτουργοφν ςυνζχεια 

ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μζχρι 30ο, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ ςτοιχείων δθλ 

παραμόρφωςθ καλυμμάτων θλεκτρικισ μόνωςθσ κλπ ι τθσ επίδραςθσ δυςμενϊν ςτον κανονικό χρόνο ηωισ 

μερικϊν μερϊν του φωτιςτικοφ ςϊματοσ π.χ ςτραγγαλιςτικό πθνίο πυκνωτι κλπ. 

Ε. ΘΛΕΚΤΙΚΑ ΟΓΑΝΑ 

Τα ςτραγγαλιςτικά πθνία πρζπει να είναι κατάλλθλα για τον λαμπτιρα που αντιςτοιχοφν δθλ. ονομαςτικισ 

ζνταςθσ αυτοκατανάλωςθσ και ανοχϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των καταςκευαςτικϊν λυχνιϊν. Ρρζπει 

να είναι καταςκευαςμζνα από ελαςμάτινα φφλλα άριςτθσ και εμποτιςμζνα με κενό με μονωτικό λάκκα, ζτςι 

που ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ να μθν είναι εφφλεκτα. Κατά τα λοιπά πρζπει να πλθροφν του 

κανονιςμοφσ V.D.E 0712 και να φζρουν το ςιμα τθσ ζγκριςθσ των κανονιςμϊν. 

Οι πυκνωτζσ  βελτίωςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ (ςυν.φ) πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ το ελάχιςτο 80οC και με αυτοφσ να πετυχαίνεται ικανοποιθτικι  βελτίωςθ του ςυντελεςτι 

ιςχφοσ, δθλ μεγαλφτερθ ι ίςθ με 0.85 , να  βρίςκονται μζςα ςτα πλαίςια  των κανονιςμϊν V.D.E 0560 και να 

φζρουν το ςιμα τθσ ζγκριςθσ. 

Θ αςφάλεια που απαραίτθτα κα φζρει κάκε φωτιςτικό ςϊμα για τθν προςταςία του πρζπει να είναι  

ςυντθκτικι φυςιγγίου μινιόν κατάλλθλθσ ζνταςθσ, αντίςτοιχθσ για κάκε Φ.Σ., με βάςθ και  ςϊμα από υλικό 

ανκεκτικό ςτθν κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ και να βρίςκεται ςε κζςθ που θ αντικατάςταςθ τθσ να 

είναι εφκολθ. 

Αντιπαραςιτικι προςταςία είναι απαραίτθτθ για τα φωτιςτικά ςϊματα. Ζτςι κάκε φωτιςτικό ςϊμα πρζπει 

να περιλαμβάνει αντιπαραςιτικό πυκνωτι για βαςικι προςταςία ςε παράςιτα. 
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Οι από τον αντιπαραςιτικό αυτό πυκνωτι επιτυγχανόμενεσ διορκωμζνεσ παραςιτικζσ τάςεισ πρζπει να είναι 

ςφμφωνα με τον κανονιςμό DIN 0875 και 0876, να μθν υπερβαίνουν το από τουσ κανονιςμοφσ αυτοφσ 

προβλεπόμενο  όριο και να είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ τθσ  ΔΕΘ. 

Οι ςυνδζςεισ των πυκνωτϊν πρζπει να γίνονται με ακροδζκτεσ που κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ 

εκφόρτωςθσ. 

Διακλαδωτιρασ  προςαρμοςμζνοσ μζςα ςτο κζλυφοσ του Φ.Σ κα χρθςιμεφςει για τθν μζςα ςτο Φ.Σ όλων 

των θλεκτρικϊν ςυνδεςμολογιϊν, με τρόπο ζτςι που με απλι θλεκτρικι ςφνδεςθ του  διακλαδωτιρα με το 

δίκτυο τθσ ΔΕΘ το φωτιςτικό ςϊμα να μπορεί να λειτουργιςει. Ο ςφιγκτιρασ (περιλαίμιο) κα ςυγκρατεί το 

ειςερχόμενο παροχετευτικό καλϊδιο, ζτςι που να μθν καταπονείται ο ακροδζκτθσ των φωτιςτικϊν 

ςωμάτων και να μθν υπάρχει κίνδυνοσ χαλάρωςθσ τθσ ςφςφιξθσ του παροχετευτικοφ καλωδίου , ςε 

περίπτωςθ τονίςεωσ τουσ. 

Οι λυχνιολαβζσ πρζπει να είναι ανάλογεσ με τουσ λαμπτιρεσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν, από 

πορςελάνθ  για τουσ 100W 

Οι αγωγοί που ξεκινοφν από τισ λυχνιολαβζσ και καταλιγουν   ςτο ςτραγγαλιςτικό πθνίο πρζπει απαραίτθτα 

να ζχουν μόνωςθ κατάλλθλθ για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ  πάνω   από 12οC. Οι  άλλοι  αγωγοί κα ζχουν  

μόνωςθ  κατάλλθλθ  για  κερμοκραςία   του χϊρου  που βρίςκονται.  Θ μονάδα οργάνων να αφαιρείται 

ολόκλθρθ για ευκολία ςτθ ςυντιρθςθ. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κάκε ζνα από τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να εξαςφαλίηει βακμό φωτεινισ απόδοςθσ όχι μικρότερο του 

0,7 δθλ το φωτιςτικό ςϊμα πρζπει από τθν ςυνολικι φωτεινι ενζργεια του λαμπτιρα να αποδίδει μετά τθν 

ανάκλθςθ του ςτο κάτοπτρο και τθν δίοδο από τον κϊδωνα τα 70%  αυτισ το ελάχιςτο. 

Θ κατανομι του εκπεμπόμενου  φωτόσ για τα φωτιςτικά ςϊματα φωτιςμοφ οδϊν πρζπει να είναι 

αςφμμετρθ με το μζγιςτο τθσ φωτεινισ ζνταςθσ ςτθν περιοχι των γωνιϊν 45ο – 65ο  από τθν κατακόρυφθ 

και ςτθν γωνία των 80ο να μθν υπερβαίνει τα 30ο CD ςτα 100ΛΜ (τφποσ CUT OFF) 

 

ΑΘΟ 9Ο - Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ   ιςχφοσ 20w με αιςκθτιρα κίνθςθσ, 

και νφχτα μζρα 

Ρρομικεια προβολζα με ςϊμα αλουμινίου πολλαπλϊν led  SMD  Ra ≥ 70 ιςχφοσ τουλάχιςτον 20 watt με 

δζςμθ φωτόσ 1200 με αιςκθτιρα κίνθςθσ, με βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ,  κατάλλθλο για τάςθ 85 εϊσ 265 V  

και ςυντελεςτι ςυνιμιτόνου ≥0,9 ενεργειακισ κλάςθσ Α+  με εγγφθςθ λειτουργίασ 2 χρόνια και διάρκεια 

ηωισ 30000 ϊρεσ, βακμόσ προςταςίασ IP65,  με πιςτοποιθτικά CE, ROHS, ERP 

 

ΑΘΟ 10Ο - Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 20w 

Ρρομικεια προβολζα με ςϊμα αλουμινίου πολλαπλϊν led  SMD  Ra ≥ 70 με διαχφτθ από γυαλί ιςχφοσ 

τουλάχιςτον 20 watt με δζςμθ φωτόσ 1200, με βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ,  κατάλλθλο για τάςθ 85 εϊσ 265 V  

και ςυντελεςτι ςυνιμιτόνου ≥0,9 ενεργειακισ κλάςθσ Α+  με εγγφθςθ λειτουργίασ 3 χρόνια και διάρκεια 

ηωισ 30000 ϊρεσ, βακμόσ προςταςίασ IP65,  με πιςτοποιθτικά CE, ROHS, ERP 

 

ΑΘΟ 11Ο - Επίτοιχοσ  προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 30w 

Ρρομικεια προβολζα με ςϊμα αλουμινίου πολλαπλϊν led  SMD  Ra ≥ 70 ιςχφοσ με διαχφτθ από γυαλί 

τουλάχιςτον 20 watt με δζςμθ φωτόσ 1200, με βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ,  κατάλλθλο για τάςθ 85 εϊσ 265 V  

και ςυντελεςτι ςυνιμιτόνου ≥0,9 ενεργειακισ κλάςθσ Α+  με εγγφθςθ λειτουργίασ 3 χρόνια και διάρκεια 

ηωισ 50000 ϊρεσ, βακμόσ προςταςίασ IP65,  με πιςτοποιθτικά CE, ROHS, ERP 

 

ΑΘΟ 12Ο - Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 50w 
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Ρρομικεια προβολζα με ςϊμα αλουμινίου πολλαπλϊν led  SMD  Ra ≥ 70 ιςχφοσ με διαχφτθ από γυαλί 

τουλάχιςτον 30 watt με δζςμθ φωτόσ 1200, με βάςθ επίτοιχθσ ςτιριξθσ,  κατάλλθλο για τάςθ 85 εϊσ 265 V  

και ςυντελεςτι ςυνιμιτόνου ≥0,9 ενεργειακισ κλάςθσ Α+  με εγγφθςθ λειτουργίασ 3 χρόνια και διάρκεια 

ηωισ 50000 ϊρεσ, βακμόσ προςταςίασ IP65,  με πιςτοποιθτικά CE, ROHS, ERP 

 

ΑΘΟ 13Ο - Λαμπτιρασ, μεταλλικϊν αλογονιδίων ονομαςτικισ  ιςχφοσ 70w  ενδεικτικοφ τφπου 

hci-t NDL 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων με κάλυκα G12 ενδεικτικοφ τφπου HCI-T NDL ι άλλου αντίςτοιχου 

τφπου, φωτιςτικϊν  70 – 75  w.  Χρϊμα φωτόσ daylight   και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 5500 lm 

 

ΑΘΟ 14Ο - Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων ιςχφοσ 150w ενδεικτικοφ τφπου HCI-T  NDL 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων με κάλυκα G12 ενδεικτικοφ τφπου HCI-T NDL ι άλλου αντίςτοιχου 

τφπου, φωτιςτικϊν  150  w.  Χρϊμα φωτόσ daylight   και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 13000 lm 

 

ΑΘΟ 15Ο - Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων HQI  ιςχφοσ 400w  ςωλθνωτόσ 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων ςωλθνωτόσ με κάλυκα Ε40 ενδεικτικοφ τφπου HQI/T ι άλλου 

αντίςτοιχου τφπου,   προβολζων 400 w.  Χρϊμα φωτόσ daylight   και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 40000 lm. 

 

ΑΘΟ 16Ο - Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων HQI ,ονομαςτικισ ιςχφοσ 250w  ςωλθνωτόσ 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων ςωλθνωτόσ με κάλυκα Ε40 ενδεικτικοφ τφπου HQI/T ι άλλου 

αντίςτοιχου τφπου,   προβολζων 250 w.  Χρϊμα φωτόσ daylight   και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 20000 lm. 

 

ΑΘΟ 17Ο - Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI ,ονομαςτικισ ιςχφοσ 150w  2 άκρων 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων δφο άκρων RX7s-24  τφπου HQI/TS ι άλλου αντίςτοιχου τφπου, 

προβολζων 150 w.  Χρϊμα φωτόσ daylight   και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 11000 lm 

 

ΑΘΟ 18Ο - Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, ονομαςτικισ  ιςχφοσ  70 W 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων αχλάδι με κάλυκα Ε27 ενδεικτικοφ τφπου HQI-Ε ι άλλου αντίςτοιχου 

τφπου,   70 w.  Χρϊμα φωτόσ ουδζτερο λευκό    και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 5200 lm. 

 

ΑΘΟ 19Ο - Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, ονομαςτικισ ιςχφοσ100 W 

Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων αχλάδι με κάλυκα Ε27 ενδεικτικοφ τφπου HQI-Ε ι άλλου αντίςτοιχου 

τφπου,   70 w.  Χρϊμα φωτόσ ουδζτερο λευκό    και εντάςεωσ φωτιςμοφ περίπου 5200 lm. 

 

ΑΘΟ 20Ο - Λαμπτιρασ νατρίου, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 150W  τφπου αχλάδι 

Λαμπτιρασ φωτιςμοφ 150W ατμϊν νατρίου (αχλάδι) υψθλισ πίεςθσ, ελλειψοειδοφσ ςχιματοσ αχλάδι  με 

επίςτρωςθ λαμπτιρα και λειτουργία με εναυςτιρα ,   διάρκειασ ηωισ  16.000 ωρϊν (Θ)  φωτεινισ ροισ 

14500 lm  με κάλυκα Ε40  . 

 

ΑΘΟ 21Ο - Λαμπτιρασ νατρίου, ονομαςτικισ ιςχφοσ 100W τφπου αχλάδι super 

Λαμπτιρασ φωτιςμοφ 100W ατμϊν νατρίου (αχλάδι)  υψθλισ πίεςθσ (ενδεικτικοφ τφπου υπεραπόδοςθσ 

super), ελλειψοειδοφσ ςχιματοσ  αχλάδι με επίςτρωςθ λαμπτιρα και λειτουργία με εναυςτιρα ,   διάρκειασ 

ηωισ  16.000 ωρϊν (Θ)  φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 10200 lm  με κάλυκα Ε40 . 

 

ΑΘΟ 22Ο - Εκκινθτισ 100-400 w 
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Εκκινθτζσ 400 w για φωτιςτικά Νατρίου -  ΘQI ενδεικτικοφ τφπου EI 400 IC ι άλλου αντίςτοιχου 

Κατάλλθλο για λάμπεσ Νατρίου  100 – 400  w,  και για λάμπεσ  HQI 70 – 400 w  

 Τάςθ λειτουργίασ 220 – 240 V , 50 – 60 hz 

 

ΑΘΟ 23Ο - Μεταςχθματιςτισ 150w Na 

Mεταςχθματιςτισ   (electromagnetic ballast) για φωτιςτικά Νατρίου -  ΘQI ενδεικτικοφ τφπου NAHJ 150 W ι 

άλλου αντίςτοιχου, με κλζμμα ςφνδεςθσ 2,5  mm2 

Κατάλλθλο για φωτιςτικά  Νατρίου  150  w,  Τάςθ λειτουργίασ 230 V  50 – 60 hz 

Tw 130,  Δτ 70  Cosφ 0,41 

Κλάςθ προςταςίασ 1, Σφμφωνα με τθν προδιαγραφι  EN61347:2008  IEC 62384 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΑΘΟ 24Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  led 9w e27 

Λαμπτιρασ φωτιςμοφ LED SMD 9W ςφαιρικοφ ςχιματοσ  με επίςτρωςθ λαμπτιρα,   διάρκειασ ηωισ  25.000 

ωρϊν (Θ)  φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 800 lm  με κάλυκα Ε27 δζςμθ φωτόσ 2200,   

Ενεργειακι κλάςθσ Α+, με τρία χρόνια εγγφθςθ καλισ  . βακμόσ προςταςίασ Ι20. 

• H φωτεινι ροι του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι 800 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του λαμπτιρα είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ  από 90lm +- 5% ανά W τελικισ 

ιςχφοσ (μζγιςτθ κατανάλωςθ 9W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Τάςθ λειτουργίασ από 180-260 Vac. 

• Ο λαμπτιρασπρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) 

ετϊν. 

• Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHS. 

 

ΑΘΟ 25Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  led 15w e27 

Λαμπτιρασ φωτιςμοφ LED SMD 15W ςφαιρικοφ ςχιματοσ  με επίςτρωςθ λαμπτιρα,   διάρκειασ ηωισ  

25.000 ωρϊν (Θ)  φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 1250 lm  με κάλυκα Ε27 δζςμθ φωτόσ 2000,   

Ενεργειακι κλάςθσ Α+, με τρία χρόνια εγγφθςθ καλισ  . βακμόσ προςταςίασ Ι20. 

• H φωτεινι ροι του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι 1250 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του λαμπτιρα είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ  από 85lm +- 5% ανά W τελικισ 

ιςχφοσ (μζγιςτθ κατανάλωςθ 15W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Τάςθ λειτουργίασ από 180-260 Vac. 

• Ο λαμπτιρασ πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ δφο (2) 

ετϊν. 

• Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHS. 

 

ΑΘΟ 26Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  led 6w e14  κερί 
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Λαμπτιρασ φωτιςμοφ LED SMD  W ςφαιρικοφ ςχιματοσ  με επίςτρωςθ λαμπτιρα,   διάρκειασ ηωισ  25.000 

ωρϊν (Θ)  φωτεινισ ροισ τουλάχιςτον 1250 lm  με κάλυκα Ε27 δζςμθ φωτόσ 2000,   

Ενεργειακι κλάςθσ Α+, με τρία χρόνια εγγφθςθ καλισ  . βακμόσ προςταςίασ Ι20. 

• H φωτεινι ροι του λαμπτιρα κα πρζπει να είναι 1250 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του λαμπτιρα είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ  από 85lm +- 5% ανά W τελικισ 

ιςχφοσ (μζγιςτθ κατανάλωςθ 15W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Τάςθ λειτουργίασ από 180-260 Vac. 

• Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

• Ο λαμπτιρασ πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ δφο (2) 

ετϊν. 

 

ΑΘΟ 27Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  PAR 38 led 15w e27   

Ρρομικεια  λαμπτιρα PAR 38 και ιςχφοσ 15w. Βάςθ Ε27 διάμετρο 121mm με μζγιςτο μικοσ 133mm και τα 

LED να είναι τφπου SMD.  

Θ φωτεινότθτα του να είναι 1100 lumen και θ ιςχφσ του 15W ενϊ θ παραγόμενθ δζςμθ φωτόσ να είναι 38 

μοίρεσ. Το παραγόμενο χρϊμα να είναι 4000Κ. Να παρζχει ςτεγανότθτα IP65. Ο δείκτθσ χρωματικισ 

απόδοςθσ να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 80. Να διακζτει μεγάλο εφροσ τάςθσ λειτουργίασ από 180 ζωσ 

260 Vac.  

Ο ςυντελεςτισ ςυνθμίτονου να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0.5. Θ ενεργειακι κλάςθ του λαμπτιρα να 

είναι Α+. Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -20 ζωσ +40 βακμοφσ Κελςίου.  

Ο χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα να είναι τουλάχιςτον 25000 ϊρεσ και να καλφπτεται από γραπτι εγγφθςθ 3 

ετϊν. Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHS. 

 

ΑΘΟ 28Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 9w 

Ρρομικεια λαμπτιρα  LED T8 με βάςθ G13 διάμετρο 26mm και μζγιςτο μικοσ 585mm τα LED είναι τφπου 

SMD. Θ φωτεινότθτα του να είναι 900 lumen και θ ιςχφσ του 9W ενϊ θ παραγόμενθ δζςμθ φωτόσ να είναι 

320 μοίρεσ (+-5%). Το παραγόμενο χρϊμα να είναι 6000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ να είναι 

μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 80. Να διακζτει μεγάλο εφροσ τάςθσ λειτουργίασ από 160 ζωσ 265 Vac. 

 Ο ςυντελεςτισ ςυνθμίτονου να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0.9 Θ ενεργειακι κλάςθ του λαμπτιρα να 

είναι Α+.  

Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -25 ζωσ +40 βακμοφσ Κελςίου. Ο χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα να είναι 

τουλάχιςτον 25000 ϊρεσ και να καλφπτεται από γραπτι εγγφθςθ 2 ετϊν.  

Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHS. 

 

ΑΘΟ 29Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 18w 

Ρρομικεια λαμπτιρα  LED T8 18w με βάςθ G13 διάμετρο 26mm και μζγιςτο μικοσ 1198mm και  LED τφπου 

SMD. Θ φωτεινότθτα του να είναι 1900 lumen και θ ιςχφσ του 18W ενϊ θ παραγόμενθ δζςμθ φωτόσ να 

είναι 320 μοίρεσ (+-5%). Το παραγόμενο χρϊμα να είναι 6000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ να είναι 

μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 80. Να διακζτει μεγάλο εφροσ τάςθσ λειτουργίασ από 160 ζωσ 265 Vac. Ο 

ςυντελεςτισ ςυνθμίτονου να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0.9  

Θ ενεργειακι κλάςθ του λαμπτιρα να είναι Α+. Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -25 ζωσ +40 βακμοφσ 

Κελςίου.  
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Ο χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα να είναι τουλάχιςτον 25000 ϊρεσ και να καλφπτεται από γραπτι εγγφθςθ 2 

ετϊν. Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHS. 

 

ΑΘΟ 30Ο - Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 22w 

Ρρομικεια λαμπτιρα  LED T8 22w με βάςθ G13 διάμετρο 26mm με μζγιςτο μικοσ 1498mm και  LED τφπου 

SMD. Θ φωτεινότθτα του να είναι 2200 lumen και θ ιςχφσ του 22W ενϊ θ παραγόμενθ δζςμθ φωτόσ να 

είναι 320 μοίρεσ (+-5%). Το παραγόμενο χρϊμα να είναι 6000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ να είναι 

μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 80. Να διακζτει μεγάλο εφροσ τάςθσ λειτουργίασ από 160 ζωσ 265 Vac. Ο 

ςυντελεςτισ ςυνθμίτονου να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0.9 Θ ενεργειακι κλάςθ του λαμπτιρα να είναι 

Α+.  

Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -25 ζωσ +40 βακμοφσ Κελςίου. Ο χρόνοσ ηωισ του λαμπτιρα να είναι 

τουλάχιςτον 25000 ϊρεσ και να καλφπτεται από γραπτι εγγφθςθ 2 ετϊν.  

Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHS. 

 

ΑΘΟ 31Ο - Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 60x60εκ ψευδοροφισ 

Ρρομικεια φωτιςτικοφ ψευδοροφισ 40w  διαςτάςεων 60χ60  εκ 3600 lumen 

Το φωτιςτικό κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

• Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes) με διαςτάςεισ 600x600 mm (+0 – 

1%). 

• H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 3600 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από 90lm ανά W τελικισ 

ιςχφοσ (μζγιςτθ κατανάλωςθ 40W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 

• Τάςθ λειτουργίασ από 220-240 Vac. 

• To φωτιςτικό κα διακζτει πλαίςιο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ όχι μεγαλφτερο από 10mm και 

κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

• Σε περίπτωςθ επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ το φωτιςτικό κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν κατάλλθλθ 

βάςθ, ι οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ και αυτι από αλουμίνιο και ςχεδιαςμζνθ για το ςυγκεκριμζνο 

φωτιςτικό ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

• Ο διαχφτθσ κα πρζπει να είναι από υψθλισ ποιότθτασ PMMA υλικό. 

• Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 25.000 ϊρεσ. 

• Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι20 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

• Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν υπερβαίνει τα 3 Kg.  

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ EMC (Elec/Mag Compatibility) ςφμφωνθ με τα 

πρότυπα EN55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ 

λαμπτιρων/φωτιςτικϊν EN62471. 

• Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) 

ετϊν. 
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ΑΘΟ 32Ο - Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 60x60εκ επίτοιχου 

Ρρομικεια φωτιςτικοφ οροφισ 40w  διαςτάςεων 60χ60  εκ 3600 lumen με βάςθ ςτιριξθσ 

Το φωτιςτικό κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

• Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes) με διαςτάςεισ 600x600 mm (+0 – 

1%). 

• H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 3600 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από 90lm ανά W τελικισ 

ιςχφοσ (μζγιςτθ κατανάλωςθ 40W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 

• Τάςθ λειτουργίασ από 220-240 Vac. 

• To φωτιςτικό κα διακζτει πλαίςιο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ όχι μεγαλφτερο από 10mm και 

κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

• Σε περίπτωςθ επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ το φωτιςτικό κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν κατάλλθλθ 

βάςθ, ι οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ και αυτι από αλουμίνιο και ςχεδιαςμζνθ για το ςυγκεκριμζνο 

φωτιςτικό ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

• Ο διαχφτθσ κα πρζπει να είναι από υψθλισ ποιότθτασ PMMA υλικό. 

• Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 25.000 ϊρεσ. 

• Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι20 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

• Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν υπερβαίνει τα 3 Kg.  

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ EMC (Elec/Mag Compatibility) ςφμφωνθ με τα 

πρότυπα EN55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ 

λαμπτιρων/φωτιςτικϊν EN62471. 

• Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) 

ετϊν. 

 

ΑΘΟ 33Ο - Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 120x30εκ επίτοιχου 

Ρρομικεια φωτιςτικοφ οροφισ 40w  διαςτάςεων 120χ30  εκ 3600 lumen με βάςθ ςτιριξθσ 

Το φωτιςτικό κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

• Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes) με διαςτάςεισ 1200x300 mm (+0 – 

1%). 

• H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 3600 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ από 90lm ανά W τελικισ 

ιςχφοσ (μζγιςτθ κατανάλωςθ 40W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 
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• Τάςθ λειτουργίασ από 220-240 Vac. 

• To φωτιςτικό κα διακζτει πλαίςιο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ όχι μεγαλφτερο από 10mm και 

κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

• Σε περίπτωςθ επίτοιχθσ τοποκζτθςθσ το φωτιςτικό κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν κατάλλθλθ 

βάςθ, ι οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ και αυτι από αλουμίνιο και ςχεδιαςμζνθ για το ςυγκεκριμζνο 

φωτιςτικό ειδικά για το ςκοπό αυτό. 

• Ο διαχφτθσ κα πρζπει να είναι από υψθλισ ποιότθτασ PMMA υλικό. 

• Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 25.000 ϊρεσ. 

• Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι20 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

• Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν υπερβαίνει τα 4 Kg.  

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ EMC (Elec/Mag Compatibility) ςφμφωνθ με τα 

πρότυπα EN55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ 

λαμπτιρων/φωτιςτικϊν EN62471. 

• Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) 

ετϊν. 

 

ΑΘΟ 34Ο - Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 24w διαμζτρου 22,5εκ 

Ρρομικεια ςτρογγυλοφ φωτιςτικοφ πάνελ ψευδοροφισ ιςχφοσ 24w   διαμζτρου 225 mm με διάςταςθ οπισ 

200mm  εκ   και φωτεινισ ροισ 2300 lumen (+-5%)   

Το φωτιςτικό κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

• Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes) SMD με διαςτάςεισ διαμζτρου 

225 mm με διάςταςθ οπισ 200mm  (+0 – 1%). 

• H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 2300 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ από 100lm ανά W +-

5%.  ( μζγιςτθ κατανάλωςθ 24W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Δζςμθ φωτόσ 1800 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.9 

• Τάςθ λειτουργίασ από 100 -260 Vac. 

• To φωτιςτικό κα διακζτει πλαίςιο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ όχι μεγαλφτερο από 20mm και 

κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

• Ο διαχφτθσ κα πρζπει να είναι από υψθλισ ποιότθτασ PC υλικό. 

• Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 20.000 ϊρεσ. 

• Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι30 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ LVD (Low Voltage Directive) ςφμφωνθ με τα πρότυπα 

EN60598-2-3, EN61347-2-13, EN62031, EN62493. 

• Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHs. 
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• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ τριϊν (3) 

ετϊν. 

 

ΑΘΟ 35Ο - Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 12w διαμζτρου 110εκ 

Ρρομικεια ςτρογγυλοφ φωτιςτικοφ πάνελ ψευδοροφισ ιςχφοσ 12w   διαμζτρου 170 mm με διάςταςθ οπισ 

160mm  εκ   και φωτεινισ ροισ 960 lumen +-5% . 

Το φωτιςτικό κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ πιο κάτω προδιαγραφζσ: 

• Το φωτιςτικό ςϊμα είναι τεχνολογίασ LED  (Light Emitting Diodes) με διαςτάςεισ διαμζτρου 170 mm 

με διάςταςθ οπισ 160mm  (+0 – 1%). 

• H φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι 960 lumen (+- 5%). 

• Θ ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ από 90lm ανά W +-

5%.  ( μζγιςτθ κατανάλωςθ 12W +-5%). 

• Θα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ενεργειακισ κλάςθσ A+. 

• Δζςμθ φωτόσ 1800 

• Χρωματιςμόσ (Correlated Color Temperature): 4.000 °Κ. 

• Δείκτθσ απόδοςθσ χρωμάτων (Color Rendering Index): ≥ 80. 

• Συντελεςτισ ςυνθμίτονου φ: ≥0.95 

• Τάςθ λειτουργίασ από 100-265 Vac. 

• To φωτιςτικό κα διακζτει πλαίςιο από αλουμίνιο με χαμθλό προφίλ όχι μεγαλφτερο από 20mm και 

κα μπορεί να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ από -20 μζχρι και 40°C. 

• Ο διαχφτθσ κα πρζπει να είναι από υψθλισ ποιότθτασ PC υλικό. 

• Θ διάρκεια ηωισ του φωτιςτικοφ να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από 20.000 ϊρεσ. 

• Βακμόσ ςτεγανότθτασ φωτιςτικοφ: Ι30 ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60529. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να διακζτει φωτομετρικά (IES) αρχεία. 

• Ο λαμπτιρασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιιςεισ CE ErP και RoHs. 

• Ο οίκοσ καταςκευισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO9001. 

• Το φωτιςτικό πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  διάρκειασ δφο (2) 

ετϊν. 

 

Πλα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι καινοφργια, πρόςφατθσ (1 ζτουσ) καταςκευισ. 

 
                                                                                                        Ρ. ΦΑΛΘΟ 31/1/2018 

     Ο Συντάξασ 

 

 

      Δθμιτρθσ Ραλαιολόγοσ 

           Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 69 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                        Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων 

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                              μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΛ. ΦΑΛΘΟΥ                                    λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν                   

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ                                              αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018 

Α. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ : 4 /2018        

                    Κ.Α : 20-6691.003, 15-6691.003   

                                                              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

        

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΡΟΣΟΤΘΣ 
(τεμ) 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

  Ομάδα 1 (ΚΑ 20-6691.001)       

1 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, ονομαςτικισ ιςχφοσ  60-70 W 260 314,00 81.640,00 

2 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, ονομαςτικισ ιςχφοσ 50W - 60w 85 265,00 22.525,00 

3 Επίςτθλο Φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 
100 W 

90 100,00 9.000,00 

4 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 
150 W 

55 125,00 6.875,00 

5 Τθλεςκοπικόσ ιςτόσ φψουσ  4 μζτρων 30 195,00 5.850,00 

6 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, ονομαςτικισ ιςχφοσ 
115-120W 

35 259,00 9.065,00 

7 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ ΝΑ, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ100 w 

94 64,00 6.016,00 

8 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ τφπου ΝΑ, ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 150 w 

90 65,00 5.850,00 

9 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ   ιςχφοσ 20w με 
αιςκθτιρα κίνθςθσ, και νφχτα μζρα 

20 22,20 444,00 

10 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 20w 20 17,40 348,00 

11 Επίτοιχοσ  προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 30w 30 25,20 756,00 

12 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 50w 20 35,40 708,00 

13 Λαμπτιρασ, μεταλλικϊν αλογονιδίων ονομαςτικισ  ιςχφοσ 70w  
ενδεικτικοφ τφπου HCI-T NDL ι άλλου αντίςτοιχου 

20 20,00 400,00 

14 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων ιςχφοσ 150w  ενδεικτικοφ 
τφπου HCI-T  NDL ι άλλου αντίςτοιχου 

20 25,00 500,00 

15 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων HQI  ιςχφοσ 400w  ςωλθνωτόσ 40 12,00 480,00 

16 Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων HQI ,ονομαςτικισ ιςχφοσ 
250w  ςωλθνωτόσ 

40 10,00 400,00 

17 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI ,ονομαςτικισ ιςχφοσ 
150w  2 άκρων 

50 12,00 600,00 
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Ρ. Φάλθρο 31/1/2018 

     Ο Συντάξασ 

 

 

      Δθμιτρθσ Ραλαιολόγοσ 

           Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ 

 

 

 

18 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ  70 W 

50 14,00 700,00 

19 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 100 W 

50 17,00 850,00 

20 Λαμπτιρασ νατρίου, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 150W  τφπου αχλάδι 400 8,00 3.200,00 

21 Λαμπτιρα νατρίου, ονομαςτικισ ιςχφοσ 100W τφπου αχλάδι super 300 10,00 3.000,00 

22 Εκκινθτισ 100-400 w 247 7,00 1.729,00 

23 Μεταςχθματιςτισ 150w Na 40 12,10 483,87 

    Άκροιςμα ομάδασ 161.419,87 

  Ομάδα 2 (ΚΑ 15-6691.003)       

24 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 9w e27 200 2,40 480,00 

25 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 15w e27 300 3,30 990,00 

26 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 6w e14  κερί 300 1,90 570,00 

27 Ρρομικεια λαμπτιρα  PAR 38 led 15w e27   50 9,50 475,00 

28 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 9w  200 3,30 660,00 

29 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 18w  300 4,50 1.350,00 

30 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 22w  300 6,50 1.950,00 

31 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 60x60  εκ ψευδοροφισ 90 30,00 2.700,00 

32 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 60x60  εκ επίτοιχου 90 41,00 3.690,00 

33 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 120x30  εκ επίτοιχου 200 56,00 11.200,00 

34 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 24w διαμζτρου 22,5εκ  80 14,00 1.120,00 

35 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 12w διαμζτρου 110εκ  80 7,40 592,00 

    Άκροιςμα ομάδασ 25.777,00 

  Σφνολο τεμ. 4276     

    Αξία  187.196,87 

    ΦΡΑ 24% 44.927,25 

    Συνολικι αξία 232.124,12 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΤΓ 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) *άρ. 79 παρ. 4 ν. 4412/16 (Α 147)] 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

Ρλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, ςτον 
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ αιτθμάτων 
και προκθρφξεων του Διμου Ρ. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα 
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ .  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 .  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  https://palaiofaliro.gr  ςτθν διαδρομι : https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-
dimoprasies/.  

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) 

- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ Ρ. ΦΑΛΘΟΥ 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο ΚΘΜΔΘΣ : 6232 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Τερψιχόρθσ 51& Αρτζμιδοσ, Ρ. Φάλθρο, Τ.Κ: 17562 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: κοσ Δθμιτρθσ Ραλαιολόγοσ.  

- Τθλζφωνο: 2132020244, ΦΑΞ: 2132020359 

- Θλ. ταχυδρομείο: dim.palaiologos@palaiofaliro.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): https://palaiofaliro.gr 

  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων 
μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν 
αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018 

- cpv: 31530000-0 

- Κωδικόσ φορζα ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *6232+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικειεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν άρκρων(ειδϊν) : 35 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: 49/2018 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

*+ Ναι *+ Πχι  
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φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 





 

Σελίδα 85 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  





 

Σελίδα 86 

*……+*… …+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το 

 
 
 
 
[                 + Ναι               [          + Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxliv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Διμο Π. Φαλιρου, προκειμζνου να 
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να 
προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 
Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, 
παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

A. Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία, που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό 
αρχείο pdf.  
Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό 
τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι 
του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  
 

B. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ» 

  

Για τον διαγωνιςμό με αρ. αναφοράσ 49/2018 του Διμου Ρ. Φαλιρου 

Άρκρα (είδθ) ςτα οποία ςυμμετζχει ο φορζασ…,…,…,…,…,…,…,…,…,…,…,… 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, ονομαςτικισ ιςχφοσ  60-70 
W 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

2 Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ  led, ονομαςτικισ ιςχφοσ 50W - 
60w 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

3 Επίςτθλο Φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 100 W 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

4 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ 150 W 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

5 Τθλεςκοπικόσ ιςτόσ φψουσ  4 μζτρων Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 
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6 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ  LED, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 115-120W 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

7 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ ΝΑ, ονομαςτικισ  
ιςχφοσ100 w 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

8 Επίςτθλο φωτιςτικό ςϊμα οδοφωτιςμοφ τφπου ΝΑ, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 150 w 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

9 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ   ιςχφοσ 20w 
με αιςκθτιρα κίνθςθσ, και νφχτα μζρα 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

10 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 20w Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

11 Επίτοιχοσ  προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 30w Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

12 Επίτοιχοσ προβολζασ  τφπου led, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 50w Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

13 Λαμπτιρασ, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 70w  τφπου hqi-t NDL Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

14 Λαμπτιρασ ιςχφοσ 150w τφπου hqi-t  NDL Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

15 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων HQI  ιςχφοσ 400w  
ςωλθνωτόσ 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

16 Λαμπτιρασ  μεταλλικϊν αλογονιδίων HQI ,ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 250w  ςωλθνωτόσ 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

17 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI ,ονομαςτικισ 
ιςχφοσ 150w  2 άκρων 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

18 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, 
ονομαςτικισ  ιςχφοσ  70 W 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
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άρκρου: ΝΑΙ 

19 Λαμπτιρασ μεταλλικϊν αλογονιδίων  HQI τφπου αχλάδι, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ100 W 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

20 Λαμπτιρασ νατρίου, ονομαςτικισ  ιςχφοσ 150W  τφπου 
αχλάδι 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

21 Λαμπτιρα νατρίου, ονομαςτικισ ιςχφοσ 100W τφπου 
αχλάδι super 

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

22 Εκκινθτισ 100-400 w Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

23 Μεταςχθματιςτισ 150w Na Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

24 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 9w e27 Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

25 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 15w e27 Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

26 Ρρομικεια λαμπτιρα  led 6w e14  κερί Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

27 Ρρομικεια λαμπτιρα  PAR 38 led 15w e27   Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

28 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 9w  Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

29 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 18w  Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

30 Ρρομικεια λαμπτιρα  led  Τ8 22w  Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

31 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 60x60  εκ ψευδοροφισ Συμμόρφωςθ  με   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Α. Το πρϊτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ (παράγεται ςε μορφι pdf από τθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ςφνταξθσ 
προςφοράσ). Στθν ςυνζχεια υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Β. ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

………….. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..  

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα7)... ΔΘΜΟ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα8) .... Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ, Ρ. Φάλθρο.  

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ9.  
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………10 υπζρ του  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..........., ΑΦΜ: ......... (διεφκυνςθ) ......., ι  
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ....... (διεφκυνςθ) .......... ι  
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  
α) (πλιρθ επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..  
β) (πλιρθ επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..  
γ) (πλιρθ επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..11  

απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

32 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 60x60  εκ επίτοιχου Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

33 Ρρομικεια φωτιςτικοφ panel led 120x30  εκ επίτοιχου Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

34 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 24w διαμζτρου 
22,5εκ  

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 

  

35 Ρρομικεια φωτιςτικοφ χωνευτοφ  PL 12w διαμζτρου 
110εκ  

Συμμόρφωςθ  με 
απαιτιςεισ και 
πιςτοποιιςεισ 
άρκρου: ΝΑΙ 
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ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ 
Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................12 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “Ρρομικεια λαμπτιρων & 
φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  λαμπτιρων , φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018”/ για το/α τμιμα/τα .............13  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 
ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 
....................θμζρεσ 14 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 15. ι  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα 
μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε16.  
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

7 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
8 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
9 Σο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο 
ΦΠΑ  
10 ο.π. υπος. 3.  
11 υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.  
12 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.  
13 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προςφορά.  
14 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
15 ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
16 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.   

 

 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).. ΔΘΜΟ Ρ.ΦΑΛΘΟΥ 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2.. Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ, Ρ. Φάλθρο. 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.  
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........, ΑΦΜ: ........ (διεφκυνςθ) ..........., ι  
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............., ΑΦΜ: ......... (διεφκυνςθ) ...................... ι  
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  
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γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)  
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “Ρρομικεια λαμπτιρων & 
φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  λαμπτιρων , φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για ςχολικά κτίρια 2018”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) 

........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του 
(Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).  
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. 
θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …….. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) ι  
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 
Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
1 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
2 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ.  
4 Όπωσ υποςθμείωςθ 3.  
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.  
6 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν.  
7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
8 Εηδηθά γηα ηης δεκόζηες ζσκβάζεης προκεζεηώλ, ο τρόλος ηζτύος ηες εγγύεζες θαιής εθηέιεζες πρέπεη λα είλαη κεγαιύηερος από ηο ζσκβαηηθό τρόλο 

θόρηωζες ή παράδοζες, γηα ηο δηάζηεκα ποσ ζα ορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. (άρζρο 72 παρ.1β ηοσ Ν.4412/2016).  

9 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ ποςοφ …………….€ 

Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα ςτισ ….. του μθνόσ …………., του ζτουσ 2018, οι παρακάτω 
ςυμβαλλόμενοι : 

1) Κοσ Διονφςθσ Χατηθδάκθσ, ενεργϊντασ με τθν ιδιότθτα του Δθμάρχου του Διμου Ραλαιοφ Φαλιρου, 
(ςτοιχεία Διμου: Δ/νςθ:οδόσ Τερψιχόρθσ 51 & Αρτζμιδοσ, T.K. 17562 Ραλαιό Φάλθρο, Α.Φ.Μ. 090261509, 
Δ.Ο.Υ. Ραλαιοφ Φαλιρου, τθλ: 2132020300, )  και 

 2) O κοσ ………………….. με ΑΔΤ: ………………….. ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ …………………., που 
εδρεφει ςτθν ………………. (Δ/νςθ: ……………, Τθλ: ………………………, e-mail: ………………………, ΑΦΜ: 
………………………., ΔΟΥ: ……………………………), καλοφμενοσ εφ’ εξισ ο ανάδοχοσ,   

ζχοντασ υπ’ όψθ : 

 

α) το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1δ, του άρκρου 72, του Ν. 
3852/2010, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει τθ διάκεςθ των 
πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, τθν παρ. 4, του άρκρου 209, του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε 
με τθ παρ. 3, του άρκρου 22,  του Ν. 3536/2007 και αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 51, παρ. 3 του 
Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134/27-6-2016) και το Ν. 2503/1997, όπωσ ιςχφουν ςιμερα με τισ τροποποιιςεισ 
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και τισ ςυμπλθρϊςεισ τουσ. 
 
β) τθν με αρικ. 4/2018 μελζτθ που αφορά τθν « Ππομήθεια λαμπηήπων & θωηιζηικών ζωμάηων μικπών 

ζιδηποιζηών κ.λ.π. 2018 και ππομήθεια  λαμπηήπων , θωηιζηικών ζωμάηων και υλικών αλεξικέπαυνων για 

ζχολικά κηίπια 2018» του Διμου Ρ. Φαλιρου, και ςυντάχκθκε από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου 
Ραλαιοφ Φαλιρου, προχπολογιςμοφ …………………….€ ςτο οποίο προςτίκεται Φ.Ρ.Α. (24%), επομζνωσ θ 
ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….€ και ζχει ωσ αντικείμενο τθν αγορά από το 
ελεφκερο εμπόριο λαμπτιρων, φωτιςτικϊν ςωμάτων και παρελκόμενων αντ/κων για τθν αντικατάςταςθ 
φκαρμζνων και μειωμζνθσ απόδοςθσ φωτιςτικϊν του οδικοφ δικτφου και ςχολικϊν κτιρίων του Διμου και 
τθν αποκατάςταςθ τθσ απόδοςθσ άλλων που βρίςκονται ςε λειτουργικι κατάςταςθ.  
 

γ) το από ../../2018 πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ: 18REQ00…………..) ςτο ΚΘΜΔΘΣ, 

 

δ) τθν από ………………., Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, ςε βάροσ των Κ.Α. 20-6691.003, 15-6691.003, του 
προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2018, με αρ. καταχϊρθςθσ Α/…….. ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων, 

 

ε) τθν με αρικ. …/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC00…………….), απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 
εγκρίκθκαν οι όροι του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για: Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν 
ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για 
ςχολικά κτίρια 2018, πρ. μελ. 232.124,12€ ςυμπ. ΦΡΑ. και ψθφίςτθκε θ ςχετικι πίςτωςθ ςε βάροσ του 
Κ.Α. 20-6691.003, 15-6691.003. 

 

ςτ) τθν από ../../2018 οικονομικι προςφορά τθσ επιχείρθςθσ ……………………, ποςοφ …………………..€ πλζον 
Φ.Ρ.Α. και ςυνολικό κόςτοσ ……………………..€, που κατατζκθκε ςτον ανοικτό διαγωνιςμό θ οποία είναι 
ςφμφωνθ με τα ηθτοφμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ με αρ 4/2018 μελζτθσ τθσ Τ.Υ. του Διμου και 
τουσ όρουσ τθσ …/2018 Α.Ο.Ε..  

 

η) Τα πρακτικά τθσ Επιτροπισ διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ 

θ) τισ με αρ…./2018 (ΑΔΑ: …………….) και …/2018 (ΑΔΑ: …………………..), αποφάςεισ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
για τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ και τθν κατακφρωςθ αυτοφ αντίςτοιχα,  

 

κ)    Τθν αρικμ. . …/2018 Ρράξθ Ρροςυμβατικοφ Ελζγχου του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  

 

ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα παρακάτω, ο πρϊτοσ των ςυμβαλλόμενων, με τθν ανωτζρω 
ιδιότθτά του,  

ανακζτει 

 

ςτον δεφτερο των ςυμβαλλόμενων, τθν «Ρρομικεια λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων μικρϊν 
ςιδθροιςτϊν κ.λ.π. 2018 και προμικεια  λαμπτιρων , φωτιςτικϊν ςωμάτων και υλικϊν αλεξικζραυνων για 
ςχολικά κτίρια 2018», ςφμφωνα με τα παρακάτω :   

1. Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/2006 «περί Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα» και ςυμπλθρωματικά του 
Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. Θ ςυμβατικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των …………….€ πλζον Φ.Ρ.Α. (24%) και ςυνολικό κόςτοσ 
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……………………..€, θ οποία κα καλυφκεί από ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό 
του Διμου του ζτουσ 2018-19 ςτον ΚΑ: 20-6691.003, 15-6691.003 

3. Θ προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν) ορίηεται ςε δϊδεκα (12) 
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ, τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ.  

4. Θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται: 1)ςτθν με αρ. …/2018 
απόφαςθ Ο.Ε., 2)τθν με αρ. 4/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τ.Υ. του Διμου Ρ. Φαλιρου και 3)τθν 
προςφορά του αναδόχου, με αυτι τθν ςειρά ιςχφοσ.   

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το προςωπικό του ςτο Ι.Κ.Α και τα ταμεία επικουρικισ 
αςφάλιςθσ ι ςε οποιοδιποτε άλλο αςφαλιςτικό οργανιςμό κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν 
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) 

6. H ανωτζρω αναφερόμενθ αμοιβι κα καταβλθκεί από τον Διμο Ραλαιοφ Φαλιρου ςτον δεφτερο των 
ςυμβαλλομζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ. H 
πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει τμθματικά, με τθν παράδοςθ επιμζρουσ ποςοτιτων των υλικϊν και 
κατόπιν ζκδοςθσ των ςχετικϊν τιμολογίων πϊλθςθσ και των ενταλμάτων πλθρωμισ φςτερα από το 
πρακτικό παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου (Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν Θ/Μ αντικειμζνου που ορίςτθκε με τθν με αρ. 
338/2017 απόφαςθ ΔΣ του Διμου). 
Ρροκαταβολι δεν προβλζπεται να δοκεί. 

7. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι κάκε είδουσ φόροι, κρατιςεισ, ειςφορζσ κ.λ.π. όπωσ προβλζπονται από 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εκτόσ από τον ΦΡΑ. 

8. Κατατζκθκε εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ …………….€ με αρικμό ................ του 
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ……………………. ςφμφωνα με το άρκρο …….. τθσ Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

9. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ α) δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ και β) υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ κατά τθν περ. (γ) τθσ παρ.1. 
και μετά από τθν ειδικι, κατά τθν παρ. 2 του αρ.203 του ν. 4412/16 όχλθςθ τθσ Υπθρεςίασ κατά  τα 
λοιπά ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

10. Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ προκφψουν διαφωνίεσ αυτζσ κα 
επιλφονται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και ιδίωσ του ν. 4412/16.  

11. Ραρατάςεισ ςτθ ςυνολικι προκεςμία δίνονται μόνο αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 
206, του Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςε αυτόν, όπωσ ιςχφει ςιμερα με τισ 
τροποποιιςεισ και τισ ςυμπλθρϊςεισ του. 

12. Κατά τα λοιπά ιςχφει ο Ν. 4412/2016, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και θ προςφορά του αναδόχου. 
 

Το παρόν ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα και ο κακζνασ από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ πιρε ζνα (1) αντίγραφο, τα δε δφο (2) υπόλοιπα διαβιβάςτθκαν ςτθν αρμόδια Τεχνικι 
Υπθρεςία και φυλάςςονται ςτο φάκελο του ζργου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1)              Ο ΔΘΜΑΧΟΣ                                                                                     2)         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

                      

  

          ΔΙΟΝΥΣΘΣ ΧΑΤΗHΔΑΚΘΣ 
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Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ ΤΕΥΔ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ) 

                                                           
i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
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25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxxi

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xli
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xliv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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