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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό  17 / 2020 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 

Στις Γούρνες, σήμερα την 12
η
 του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα  09.00 π.μ. , η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου, συνήλθε 

σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα με φυσική παρουσία 

των μελών της, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 

παρ. 1)  «λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (COVID-19) και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης τους», ύστερα από την με αρ. πρωτ. 

6360/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση σε ορθή του Προέδρου της, που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 

επτά  (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 

                 Παρόντες                                                        Απόντες 

1. Σέγκος Ιωάννης, Πρόεδρος            ουδείς 

2. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 

3. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

4. Χειρακάκης Γεώργιος     

5. Πλευράκης Εμμανουήλ 

6. Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 

απόντος τακτικού Φραγκιαδάκη Βαρδή 

7. Διαμαντάκης Εμμανουήλ 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλάκης Νικόλαος, Δ/ντής Δ/κών 

Υπηρεσιών για την τήρηση των πρακτικών. 

     Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης και ο κ. Παχιαδάκης Ιωάννης, Νομικός 

Σύμβουλος του Δήμου, ο οποίος και κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ν.Υ. 

31/12.05.2020 Γνωμοδότησή του  - κατόπιν προφορικού αιτήματος του κ. 

Δημάρχου για το 5
ο
 θέμα της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και για τα αριθμ. 

1
ο
, 2

ο
, 3

ο
 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
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     Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το παρακάτω θέμα ανέφερε 

τα εξής: 

ΘΕΜΑ  6 : «Περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, έγκριση και σύνταξη όρων για την ¨προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού¨». 

Αριθμός  Απόφασης    172  /  2020 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος και Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 

30-4-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών την Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10. 

2. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από 

το Ν.4257/2014, (Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών). 

3. Tο Ν.4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

4. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις», 

5. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν.4412/2016, με τις τροποποιήσεις αυτού. 

7. Το Π.Δ 80/2016. 

8. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […….]». 

9. Την, υπ’ αριθμό  1/2020,  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 

τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  συνολικού προϋπολογισμού 

200.000,00 €. 

10. Τον κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού έτους 2020, του Δήμου 

Χερσονήσου, Κ.Α.: 20.6662.0006  στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση,  

11. Την με 209/2020 Απόφαση  Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 

100.000,00 €,  

 

Εισηγούμαστε 
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 Τη έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού », συνολικού 

προϋπολογισμού 200.000,00 €, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση σε 

βάρος των Κ.Α.:20.6662.0006 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 

Χερσονήσου. 

 Την έγκριση της υπ’ αριθμό 1/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού », συνολικού 

προϋπολογισμού 200.000,00 €. 
 Τον καθορισμό των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Αναλυτικής και Περιληπτικής Διακήρυξης. 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι η Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου συνέταξε την αριθμ. 1/2020 

μελέτη που αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», 

προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (κόστος 

προμήθειας 161.290,32  € + ΦΠΑ 24% 38.709,68 € = 200.000,00 €). 

  

Αναλυτικά η προμήθεια απαρτίζεται από τρείς ομάδες και αφορά:  

 ΟΜΑΔΑ 1η : Προμήθεια λαμπτήρων ύψους 77.493,00 πλέον ΦΠΑ 

24%. 

 ΟΜΑΔΑ 2η : προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – καλώδια ύψους 

55.608,82 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 ΟΜΆΔΑ 3
η
 : προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πινάκων – 

αυτοματισμών ύψους 28.188,50 € πλέον ΦΠΑ 24%.  

 

Στον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

και στον ΚΑ 20.6662.0006 με τίτλο προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση. 

 

Από την Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών εκδόθηκε η αριθμ. 209/25-2-2020 

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία: 

 Δεσμεύεται πίστωση ποσού 100.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6662.0006 για το έτος 2020. 

 Δεσμεύεται πίστωση ποσού 80.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6662.0006 για το έτος 2021. 

 Δεσμεύεται πίστωση ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 

20.6662.0006 για το έτος 2022. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

ανά ομάδα υλικών. 
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Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να καθορίσει τους όρους 

της διακήρυξης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και της αριθμ. 1/2020 μελέτης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών,  την αριθμ. 1/2020 μελέτη, την αριθμ. 209/25-2-

2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

 

1. Εγκρίνει την με αριθμό 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών που αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», 

προϋπολογισμού 200.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%. 

2. Εγκρίνει την εκτέλεση της «προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με την υπ’ αριθ. 

1/20120 Μελέτη. 

3. Εγκρίνει την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την «προμήθεια ηλεκτρολογικού». 

4. Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών  

έχει ορισθεί με την αριθμ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και αποτελείται από τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους 

του Δήμου Χερσονήσου:  

Τακτικά μέλη: 

 Τζαγάκης Μιχαήλ κατηγορίας/κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών 

 Ιατρούδη Βασιλεία, κατηγορίας κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων 

Πολιτικών Μηχανικών 

 Χρονάκης Γεώργιος, κατηγορίας κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων 

          Αναπληρωματικά μέλη:  

 Κουρλετάκη   κατηγορίας κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων  

Ηλεκτρολόγων /Ηλεκτρολόγων – Μηχανικκών 

 Κουρμουλάκης Δημήτριος, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού  

 Χαρκιολάκη Ευθυμία, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών   

5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), ανά ομάδα υλικών. 
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6. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»  ως 

εξής: 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ 

ΜΕΛΕΤΗ 1/2020 

 

CPV: 31681410-0 
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ 

Πόλη ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 70014 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL431 

Τηλέφωνο 2813404635, 2813404649, 

2813404687 

Φαξ 2813404608 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@hersonisos.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Αθηνά Μηλιαράκη, Σταύρος Τακάκης 

(Τηλ επικοινωνίας 2813404649 

&2813404635) 

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικής φύσεως Κοπανάκης Νικόλαος (Τηλ 

Επικοινωνίας 2813404687) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.hersonisos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χερσονήσου  και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.)1. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί από 
το Δήμο Χερσονήσου. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.2 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 3  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://www.hersonisos.gr/press-
release/contests 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

                                                           
1 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) 

Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
 

2 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ) 2015/1986 της 

Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) 

Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
 

3
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

mailto:promithies@hersonisos.gr
http://www.hersonisos.gr/press-release/contests
http://www.hersonisos.gr/press-release/contests
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Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16,  με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου 
Χερσονήσου και κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης4 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 
ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και 
χρηματοδοτείται από έσοδα. 

Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 100.000 € σε 
βάρος του κωδικού 20.6662.0006 του Προϋπολογισμού του Δήμου Χερσονήσου 
και για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 80.000 €  σε βάρος σχετικού 
κωδικού που θα εγγραφεί και για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 20.000€ 
σε βάρος σχετικού κωδικού που θα εγγραφεί. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

 
Αντικείμενο της σύμβασης όπως περιγράφεται στην, υπ’ αριθμό 1/2020, Μελέτη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στον ακόλουθο κωδικό  του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31681410-0 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες5: 
Ομάδας 1η: Προμήθεια λαμπτήρων  ποσού 77.493,00  € πλέον ΦΠΑ 

Ομάδας 2η : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – καλώδια  ποσού  55.608,82 € 

πλέον ΦΠΑ 

Ομάδας 3η: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  πινάκων & αυτοματισμών  ποσού  

28.188,50 € πλέον ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες (1η έως 3η), για την 
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή 
αποκλεισμού. 6 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
161.290,32 €,  ΦΠΑ 24%: 38.709,68 € ) . 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας είναι ενδεικτικός που σημαίνει ότι 
κατά τη διάρκεια του χρόνου της προμήθειας , οι ποσότητες των προς 
παραγγελία ειδών μπορεί να αυξομειώνονται σε σχέση με αυτά του 
προϋπολογισμού, πάντα όμως δίχως υπέρβαση του συμβατικού ποσού, 
σύμφωνα με την υπ αριθμό 1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει 7 της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα 

                                                           
4
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

5
 Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή 

χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε 
περίπτωση που αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν 
σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους  

6
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 

περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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υλικών, όπως εκφράζεται στην υπ’ αριθμό 1/2020, Μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου και η κατακύρωση της προμήθειας 
ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Η 
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και 
τις κατ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως8: 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν.3852/ΦΕΚ  87 Α’/7-6-2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  
και  της  αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις 
οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, 
β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού 
υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

 Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

 Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ  3400  
Β’/20-12-2012)  «Ρύθμιση  των ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  
διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 

                                                                                                                                                                             
7
 Άρθρο 86 ν.4412/2016.   

8
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 

κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

 Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

 Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομική διαχείρισης και 
εποπτεία ( ενσωμάτωση της οδηγίας 5 2011/85/ΕΕ- ∆ημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις  

 Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

 Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες».  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ημοσίου Τομέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α'161) και 
λοιπές ρυθμίσεις».  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)9, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,10 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Τον Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995) «Περί Δηµόσιου 
Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010) «Δηµοσιονοµική 
διαχείριση και ευθύνη» και ισχύει.  
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 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

10
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από της 
Διατάκτες»  

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με 
θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» 

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

 Την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξη των 
όρων του διαγωνισμού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία της ανάρτησης του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος, την  2η Ιουνίου 2020. 
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 29/5/2020 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 2 Ιουνίου 2020 και 
ώρα 10.00 π.μ.   
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών:  17 Ιουνίου 2020 
και ώρα 20.00. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/6/2020 και ώρα 
08:00. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά τότε η Επιτροπή 
διαγωνισμού θα συνεδριάσει στις 18/6/2020 και ώρα 08:00 πμ προκειμένου να 
συντάξει σχετικό πρακτικό έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαγωνιστική διαδικασία.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 11 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 12.  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.13:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:91509 
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 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 
του ν. 4412/2016.   

12
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

13
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 14 15 
16 17, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)18  
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  http://www.hersonissos.gr/press-release/contests  
στην διαδρομή : Αρχική ► Επικαιρότητα ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί. 
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαραίνει τον ανάδοχο. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους19  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες 
 
2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης20  κατά σειρά ισχύος σε 
περίπτωση ασυμφωνίας - είναι τα ακόλουθα: 
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 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1

η
 Ιανουαρίου 

2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
15

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. 
Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

16
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται 

μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 
4412/2016. 

17
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2
Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της 

Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
18

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, 
ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & 
ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 
19

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
20

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 
της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα21 που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής και προκήρυξη σύμβασης.  
2. η υπ αριθμό 1/2020, Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου 
Χερσονήσου. 
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

4. η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη 
τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά.  
5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας http://www.hersonissos.gr/press-
release/contests 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο22. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. 

                                                                                                                                                                             
Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του 
άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των 
εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές 
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη 
στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή 
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των 
παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές 
προδιαγραφές 

21
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
22

 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών23. 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)24. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 25.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.26  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα27. 
2.1.5 Εγγυήσεις28 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Α΄13)29, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
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 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

25
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 

4605/2019. 
26

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ 
του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

27
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

28
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 

29
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών30, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.31 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή32 για 
την υποβολή προσφοράς33. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρων.34   
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής35 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

                                                           
30

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 
4497/2017. 

31
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 
οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που 
έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

32
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

33
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο 

οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 
4412/2016). 

34
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

35 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
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(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής36, που ανέρχεται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών 
(3.225,81) €, εφόσον υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο των ομάδων (Ομάδα 
1η έως και Ομάδα 3η).  
Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες 
(Ομάδα 1η - Ομάδα 3η), για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα 
κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται αντίστοιχα ισάριθμα και 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα37: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΟΜΑΔΕΣ  

ΠΟΣΟ € 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ομάδα 1η. : Προμήθεια λαμπτήρων  ποσού 77.493,00  € πλέον ΦΠΑ 1.549,86 

Ομάδα 2η. : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού-καλώδια, ποσού 

55.608,82 € πλέον ΦΠΑ 
1.112,18 

Ομάδα 3.: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού-πινάκων & 

αυτοματισμών    ποσού  28.188,50  € πλέον ΦΠΑ 
563,77 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201638. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού39  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη40 καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
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 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

37
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 

περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
38

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 
(Α' 171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

39
 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

40
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

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

εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                                                                                                                                             
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 
δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης 
της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 
δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου41. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται 

σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους.42 
ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 43 

2.2.3.3  
2.2.3.4.  
2.2.3.5.  

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 

                                                           
41

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 
του ν. 4497/2017 

42
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) 
στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

43
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)44 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 45. 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201646. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής47  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας48  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού49. 
                                                           
44

 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017. 

45
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

46
  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 

συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
47

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την 
κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να 
επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή 
όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση 
σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

48
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.2.5  
2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
 Όσο αφορά στην Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν και 
προσκομίζουν: 
Το σύνολο των δειγμάτων, ή και των φωτογραφιών, ή και των περιγραφών ή και 
των τεχνικών φυλλαδίων και γενικά όλων των λοιπών στοιχείων, πιστοποιητικών, 
προδιαγραφών κλπ που αναφέρονται στο άρθρο 3ο «Αναλυτικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές» του κεφαλαίου «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», της με αριθμό 
1/2020, Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εκδιδόμενα από 
επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων υλικών και συγκεκριμένα: 
α) Πιστοποιητικό κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης και να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
2.2.8  
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ50 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Ειδικότερα Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  
υπηρεσίας της ΕΕ  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
(EU ESPD reference implementation), το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα 
ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) 

                                                                                                                                                                             
49

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
50

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, 
παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι 
προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-
ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες μπορούν να 
αναζητηθούν στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών51 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.52 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα53 54 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης 
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201655. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 56. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος 
της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
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       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 

Α’). 
52

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
53

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

54
  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 

66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
55

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
56

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016. 
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σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν57. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, 
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών58. 
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.59 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του60. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.261 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
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 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
58

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

59
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις 
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
60

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

61
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν 
να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
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υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του62.  
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω 
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων63. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του64 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού65 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και 
β’. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                                             
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο 
«δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

62
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
63 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
64

      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

65
  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης.66 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης 
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,67 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Β.3.  
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. οι 
οικονομικοί φορείς  προσκομίζουν, το σύνολο των δειγμάτων, ή και των 
φωτογραφιών, ή και των περιγραφών ή και των τεχνικών φυλλαδίων και γενικά 
όλων των λοιπών στοιχείων, πιστοποιητικών, προδιαγραφών κλπ που 
αναφέρονται στο άρθρο 3ο «Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές» του κεφαλαίου 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», της με αριθμό 1/2020, Μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
α) Πιστοποιητικό κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης και να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Β.6. Για την απόδειξη του Νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 
διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής 
σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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υποβολή του 68.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη του Νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ 
γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του 
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους69 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή 
το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η 
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης70  
Κριτήριο ανάθεσης71 της Σύμβασης72 είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική 
άποψη, προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής73 (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα 
υλικών επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή 
περισσότερες ομάδες (1η έως 3η), για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού. 74 
Η  κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει 
αποκλειστικά βάσει τιμής την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της κάθε 
ομάδας επί ποινή αποκλεισμού (μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μια ή 
περισσότερες ομάδες (1η έως 3η), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα I της Διακήρυξης.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 75.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής76. 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».77 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

71
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 

8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα 
κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 
πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και 
Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

72 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο 

προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η 
αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

74
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 

περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
75

      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 
76

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 
εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
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Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 
της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με 
χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 78 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.79 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα80, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον 
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
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  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf].   
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω 
(υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf 
και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 
(Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.81 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 
σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και 
στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.82 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν : 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό 
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II), 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα83 84.  

Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή 

τεχνική προσφορά. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνουν85. 

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

 
H Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης που είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, όπως αναλύεται στο άρθρο 
2.3.1 της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της 
διακήρυξης. 
 
Τιμή μονάδας αναφέρεται στο συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
του συνημμένου αρχείου στον με συστημικό αύξοντα αριθμό 91509 σχετικό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

                                                           
83

 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
84

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των 
προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα 
αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, 
σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

85
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 
στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά 
την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω 
τιμή αναφοράς.  

 
Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού, θα συμπληρωθεί, θα υπογραφεί ψηφιακά 
και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος III. Επισημαίνεται ότι η Οικονομική Προσφορά που συντάχθηκε 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
πρέπει  να  συμφωνεί με που αυτή θα αναγραφεί στο έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος III. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
ανωτέρω υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος III. 
 
Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες (1η έως 3η), για την 
συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας επί ποινή 
αποκλεισμού.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω 
τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν αναπροσαρμόζονται . 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή . 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών86   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών,  από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη 
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε 
όχι.87 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών88 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 
περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,89  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 
τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών90 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 91,, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 
στάδια: 

     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την  23-6-2020 και ώρα 8.00 πμ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο  2 του ν. 4412/2016. 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου92. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από 
το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών93. 
                                                           
90

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

91
  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 
παρ. 28 του ν. 4605/19. 

92
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται 

να       έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή94 προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές.95  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων96 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων.97 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής 
έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.98 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου99 - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση, μέσω του συστήματος στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
100 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
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  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
94

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
95

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
96

 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, 
περ. α του ν.4605/2019. 

97
  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019. 
98

  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

99
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 

100
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του 

ν.4605/2019.    
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αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης101 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 

της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 

- 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών102. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός 
της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές103 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ 
του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.104 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά105 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

                                                           
101

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
102

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 
7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

103
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 

4605/2019. 
104

  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 
12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

105
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 

4605/2019. 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής 
για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 
δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του106.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται 
η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω107 και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά108, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η Απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 
περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
107

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. 

108
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 

4605/2019. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση 
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης 109. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύμβαση. 
 
Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η 

σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά την αποστολή της ανακοίνωσης 

κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από το Δήμο Χερσονήσου που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά110.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση του 
Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής111 η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά 
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 
περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της 
ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της 
ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
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  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 

4605/2019. 
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 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης112. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά113 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 
Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών114 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με 
αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται 
με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 
368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι.115  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας 
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλo ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα 
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας116 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, 
αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής 
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 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 
4605/2019. 
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 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
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και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε 
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.117 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.118 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης 
της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
δικαστηρίου119. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με 
τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση 
της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί 
της προδικαστικής προσφυγής120. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά121. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την 
κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, 
αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

119  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 122 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ένα μήνα μετά την λήξη 
της υπογραφείσας σύμβασης και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Ν. 
4412/16. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  
Όλα τα υλικά κατά την παράδοση τους θα συνοδεύονται από έγγραφη εγγύηση 
καλής λειτουργίας δύο (2) ετών από τον προμηθευτή, κατ’ εξαίρεση ο Α/Α 101 
της 1ης ομάδας «λαμπτήρας led e27 13-16w για φωτιστικά οδοφωτισμού IP65» 
θα συνοδεύεται από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.123. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 
των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της124 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/125 126 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης127  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης  
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
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 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή 

και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές 
αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους 
όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα 
πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

127
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 
 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 της με 
αριθμό 1/2020, Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  Η πληρωμή του 
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016128, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 
4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 129 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016130 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016)131 . 
δ) Κράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55 παρ.1 περ. στ’ 
Ν.2238/94) 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 
4497/2017.  
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  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 

4605/2019. 
130

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος132 από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τα είδη 
αντιβαίνουν τους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της άριστης ποιότητας, καθώς 
πρόκειται για τρόφιμα που θα καταναλωθούν από παιδιά, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, και τα όσα ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι παρούσας Διακήρυξης και ειδικότερα στο άρθρο 7Ο της με αριθμό 
1/2020, Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Επίσης, εάν το είδος  κριθεί  ακατάλληλο ή ελαττωματικό  από την οριζόμενη 
Επιτροπή Παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά 
μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, όπως αναφέρεται παραπάνω.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο133 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων προϊόντων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση του προϊόντος , με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων134   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
133

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται 
με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 
στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 
έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016135. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης ειδών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τον 
τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 8Ο της με αριθμό 1/2020, Μελέτη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την 
μεταφορά των προϊόντων με δικά του μέσα και έξοδα, μέχρι το σημείο 
παράδοσης μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από 
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς 
να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής του προϊόντος και την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το προϊόν, τουλάχιστον τρείς 
(3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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6.2  Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

6.2.1. Τα ηλεκτρολογικά υλικά θα παραγγέλνονται τμηματικά στον/στους 
προμηθευτή/ές τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση της 
προμήθειας o οποίος θα υποχρεούται στην έγκαιρη παράδοση των υλικών. 
H παραλαβή προϊόντος  γίνεται από επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες 
ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16136  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το 
κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με 
παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 
εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 
του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο 
και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
6.2.2. Η παραλαβή του προϊόντος και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο, από 
την σύμβαση χρόνο και δύναται να παραταθεί μέχρι αναδείξεως νέου 
προμηθευτή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους 
ίδιους όρους και συμφωνίες. 
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του 
Αναδόχου  μέχρι την αποθήκη της Υπηρεσίας.  
Αν η παραλαβή του προϊόντος  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 
δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο 
από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 
προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 
αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες”  
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προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν 
ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.137 
Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί 

σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί. Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων 

της μελέτης, η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού της μελέτης και μέχρι 30% και της προϋπολογισθείσας 

αξίας μέχρι και 20% , όπως επίσης και την προμήθεια κάποιου προϊόντος 

που δεν αναγράφεται στην μελέτη εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και 

επωφελές από την Υπηρεσία. Ο προαναφερόμενος όρος δεν είναι 

δεσμευτικός για την υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να 

πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την 

προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας του  προϊόντος, με απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το προϊόν  που απορρίφθηκε  μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.3.3. Η επιστροφή  του προϊόντος  που απορρίφθηκε  γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ 
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
 

6.4.2 Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 
μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).138 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ 
Η υπ αριθμό 1/2020, Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ 

Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το 

ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη 

σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς 

και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, 

πληροφορίες και οδηγίες μπορούν να αναζητηθούν στο νέο σχετικό μενού «Promitheus 

ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας  διαδικτυακής πύλης. 

 

 Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79Α στο Ν.4412/2016 

ως εξής: 

«Άρθρο 79Α 
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  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 

τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 
διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται 
εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του 
ν. 4412/2016 
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Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

 

Στο έντυπο της ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν 

ΜΟΝΟ τα σημεία τα οποία καθίσταται απαραίτητα από την παρούσα 

διακήρυξη. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ 

 
     
       

     
     

    

  
  

    
  Α

/

Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1η 

1 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  LED  E27 13-16W 

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ IP65 
ΤΕΜ. 8000   

2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  LED E27  9-11W  ΤΕΜ. 350   

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ  LED E14  5-7W  ΤΕΜ. 350   

4 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ 

ΦΘΟΡΙΟΥ 60cm  
ΤΕΜ. 270   

5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ 

ΦΘΟΡΙΟΥ 120cm  
ΤΕΜ. 140   

6 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ 

ΦΘΟΡΙΟΥ 150cm  
ΤΕΜ. 140   

7 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΝΕΛ 60cmX60cm ΙΣΧΥΟΣ 40-

45W   
ΤΕΜ. 250   
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8 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  70W E E27 

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ  
ΤΕΜ. 400   

9 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40  
ΤΕΜ. 360   

10 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40  
ΤΕΜ. 360   

11 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40  
ΤΕΜ. 350   

12 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 400W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40  
ΤΕΜ. 350   

13 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ  ΔΥΟ 

ΑΚΡΩΝ 80W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ R7s  
ΤΕΜ. 350   

14 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ  ΔΥΟ 

ΑΚΡΩΝ 160W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ R7s  
ΤΕΜ. 350   

15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 70W Ε  Ε27  ΤΕΜ. 270   

16 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 250W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε27  
ΤΕΜ. 270   

17 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 400W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40  
ΤΕΜ. 150   

  

 

ΟΜΑΔΑ 1η - 

ΣΥΝΟΛΟ:   

 
 

    ΟΜΑΔΑ 2η 
18 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ   ΤΕΜ. 60   

19 
ΚΛΙΠΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  4P4C (RJ9)  
ΤΕΜ. 198   

20 ΚΛΙΠΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

6P4C (RJ11)  
ΤΕΜ. 200   

21 ΚΛΙΠΣ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ 45    ΤΕΜ. 200   

22 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗ   
ΤΕΜ. 40   

23 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΑΠΛΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ   
ΤΕΜ. 30   

24 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ   
ΤΕΜ. 30   

25 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΠΡΙΖΑ) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ   
ΤΕΜ. 30   

26 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) 

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟ   
ΤΕΜ. 30   

27 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) 

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  
ΤΕΜ. 30   

28 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ)   

ΘΗΛΥΚΟΣ  ΣΟΥΚΟ   
ΤΕΜ. 30   

29 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ)  

ΘΗΛΥΚΟΣ  ΣΟΥΚΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ   
ΤΕΜ. 30   

30 ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ  2,5 ΜΜ2 (ΣΕ 

ΣΕΙΡΕΣ)   
ΤΕΜ. 300   

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



31 
ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 6 MM2(ΣΕ 

ΣΕΙΡΕΣ)  
ΤΕΜ. 300   

32 ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ 10 ΜΜ2 (ΣΕ 

ΣΕΙΡΕΣ)  
ΤΕΜ. 300   

33 
ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ 16 ΜΜ2 (ΣΕ 

ΣΕΙΡΕΣ)  
ΤΕΜ. 150   

34 
ΚΛΕΜΜΕΝΣ  ΤΩΝ  25 ΜΜ2  

B.T.(ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ)   
ΤΕΜ. 150   

35 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ ΤΩΝ 25 mm2   ΤΕΜ. 150   

36 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ   ΤΕΜ. 400   

37 ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ  ΤΕΜ. 40   

38 
ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ  ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (4 X 

16)ΜΜ2  
ΤΕΜ. 40   

39 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ   

Β.Τ. Φ 20 mm   
ΜΕΤΡ. 450   

40 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ 

Β.Τ. Φ 20 mm   
ΜΕΤΡ. 550   

41 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ   

Β.Τ. Φ 16 mm   
ΜΕΤΡ. 450   

42 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ  

Β.Τ. Φ 16 mm   
ΜΕΤΡ. 550   

43 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ   

Β.Τ. Φ 25 mm   
ΜΕΤΡ. 450   

44 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ  

Β.Τ. Φ 25 mm   
ΜΕΤΡ. 550   

45 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ   

Β.Τ. Φ 32 mm   
ΜΕΤΡ. 450   

46 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ  

Β.Τ. Φ 32 mm   
ΜΕΤΡ. 550   

47 ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ20 ΤΕΜ. 150   

48 ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ16  ΤΕΜ. 150   

49 ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ25  ΤΕΜ. 150   

50 ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ32  ΤΕΜ. 150   

51 ΣΤΗΡΙΓΜΑ  Φ20   ΤΕΜ. 150   

52 ΣΤΗΡΙΓΜΑ  Φ16  ΤΕΜ. 150   

53 ΣΤΗΡΙΓΜΑ  Φ25  ΤΕΜ. 150   

54 ΣΤΗΡΙΓΜΑ  Φ32  ΤΕΜ. 150   

55 ΚΟΥΤΙ  ΕΠΙΤΟΙΧΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ20  
ΤΕΜ. 70   

56 ΚΟΥΤΙ  ΕΠΙΤΟΙΧΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ25  
ΤΕΜ. 70   

57 ΚΟΥΤΙ  ΕΠΙΤΟΙΧΟ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ32 
ΤΕΜ. 70   

58 ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ 

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε27  
ΤΕΜ. 300   

59 
ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ 

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε27 ΜΕ 

ΛΑΜΑΚΙ  
ΤΕΜ. 300   

60 
ΝΤΟΥΙ Ε27 ΚΑΘΙΣΤΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΗ  
ΤΕΜ. 300   

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



61 ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ 

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε40  
ΤΕΜ. 150   

62 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΌ ΝΤΟΥΙ ΜΕ 

ΒΙΔΩΜΑ E40 ΣΕ ΒΙΔΩΜΑ Ε27 
ΤΕΜ. 150   

63 ΝΤΟΥΪ ΦΘΟΡΙΟΥ G 13  ΤΕΜ. 150   

64 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

70 W, Na & ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ   
ΤΕΜ. 150   

65 
 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

100 W, Na & ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ   
ΤΕΜ. 150   

66 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

150 W, Na &   ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ   
ΤΕΜ. 80   

67 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

250 W, Na &   ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ   
ΤΕΜ. 150   

68 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 70 - 400 W ΓΙΑ HPS 

& 70-400W ΓΙΑ ΜH   
ΤΕΜ. 400   

69 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ 

ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΤΕΜ. 150   

70 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΚΟΡΥΦΗΣ Φ300 Οπάλ+ Βάση 
ΤΕΜ. 300   

71 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ ΚΑΤ 5  ΜΕΤΡ. 6500   

72 
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ ΚΑΤ 5 Για 

εξωτερική χρήση 
ΜΕΤΡ. 1500   

73 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 

2ΧΟ,75  
ΜΕΤΡ. 650   

74 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 

2Χ1  
ΜΕΤΡ. 650   

75 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 
3X1.5  

ΜΕΤΡ. 2000   

76 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 

3Χ2,5  
ΜΕΤΡ. 2000   

77 ΚΑΛΩΔΙΟ  H07RN-F Καουτσούκ 

(EPR) 3Χ2,5  
ΜΕΤΡ. 600   

78 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY HO5VV-F 3X4  ΜΕΤΡ. 900   

79 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3X6  

ΜΕΤΡ. 750   

80 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 

5Χ0,75  
ΜΕΤΡ. 700   

81 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 

5X1.5  
ΜΕΤΡ. 2000   

82 ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 

5X2.5  
ΜΕΤΡ. 2000   

83 ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜHY (HΟ5VV-U) 

3X1.5  
ΜΕΤΡ. 1500   

84 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ  E1VV-U 5Χ2,5  ΜΕΤΡ. 1500   

85 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ  E1VV-U 5Χ6  ΜΕΤΡ. 700   

86 ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ E1VV-U 3Χ10  ΜΕΤΡ. 400   

87 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ  Φ6  ΚΙΛ. 1000   

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



88 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ7 (5/16")  
ΤΕΜ. 500   

89 
ΡΟΔΑΝΤΖΑ ΓΙΑ 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ6 mm και 

Φ7 mm   
ΤΕΜ. 150   

  

 

ΟΜΑΔΑ 2η - 

ΣΥΝΟΛΟ:   

  
    ΟΜΑΔΑ 3η 

90 
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16Α 

ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ)  
ΤΕΜ. 80   

91 
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20Α 

ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ)   
ΤΕΜ. 80   

92 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α 

ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ)  
ΤΕΜ. 80   

93 
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α 

ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ)  
ΤΕΜ. 80   

94 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50Α 

ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ)  
ΤΕΜ. 80   

95 
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63 Α 

DIAZED (ΠΛΗΡΗΣ)  
ΤΕΜ. 80   

96 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100Α 

ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ)  
ΤΕΜ. 80   

97 ΦΥΣΙΓΓΙ 25 Α ΔΕΗ   ΤΕΜ. 400   

98 ΦΥΣΙΓΓΙ 35 Α ΔΕΗ  ΤΕΜ. 400   

99 ΦΥΣΙΓΓΙ 50 Α ΔΕΗ ΤΕΜ. 400   

100 ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 25 Α   ΤΕΜ. 400   

101 ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 35 Α  ΤΕΜ. 400   

102 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 16 A   ΤΕΜ. 400   

103 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 35 A   ΤΕΜ. 400   

104 ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΩΝ 4 A (5X20)  
ΤΕΜ. 400   

105 ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΩΝ 6 A (5X20)  
ΤΕΜ. 400   

106 ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΩΝ 8 Α (5X20)  
ΤΕΜ. 400   

107 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ   ΤΕΜ. 40   

108 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗ  ΤΕΜ. 40   

109 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  2Χ40Α   
ΤΕΜ. 50   

110 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΑΓΑΣ  2Χ63Α   
ΤΕΜ. 50   

111 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  4Χ40Α   
ΤΕΜ. 50   

112 ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  4Χ63Α   
ΤΕΜ. 50   

113 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 

10 A   
ΤΕΜ. 40   

114 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 

16 A   
ΤΕΜ. 40   

115 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜ. 40   

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



 

20 A   

116 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 

25 A   
ΤΕΜ. 40   

117 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  1 X 40 A   ΤΕΜ. 40   

118 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Χ40Α   ΤΕΜ. 40   

119 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X40Α  ΤΕΜ. 40   

120 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X63Α   ΤΕΜ. 40   

121 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X125Α   ΤΕΜ. 40   

122 ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15ΚW   ΤΕΜ. 70   

123 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4 X 40 A   ΤΕΜ. 70   

124 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4 X 63 A   ΤΕΜ. 70   

125 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24 

ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  με 

εφεδρεία τουλάχιστον 100 ωρών 
ΤΕΜ. 200   

126 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΥΟ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΜΑΣ   
ΤΕΜ. 150   

127 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ ΡΑΓΑΣ   
ΤΕΜ. 150   

128 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 4 

ΣΤΟΙΧ.ΙΡ65 
ΤΕΜ. 70   

129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 12 

ΣΤΟΙΧ.ΙΡ65  
ΤΕΜ. 70   

  

 

ΟΜΑΔΑ 3η - 

ΣΥΝΟΛΟ:    

  
    

  
 

ΟΜΑΔΑ 1η - ΣΥΝΟΛΟ:  

  
 

ΟΜΑΔΑ 2η - ΣΥΝΟΛΟ:  

  
 

ΟΜΑΔΑ 3η - ΣΥΝΟΛΟ:  

  
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    

  
 

 ΦΠΑ 24%:   

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

   
 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της με αριθμό 1/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επίσης δηλώνω ότι η 

προσφορά που υποβάλω έχει ισχύ μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Για τη 

συγκεκριμένη προμήθεια προσφέρω, το παραπάνω ποσό, όπως αυτό προκύπτει από 

την προσφορά επί του προϋπολογισμού της Μελέτης. 
 

   
     

  
     Ο Προσφέρων  

(πλήρη στοιχεία –υπογραφή –σφραγίδα) 

 

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: 

Έξι (06) μήνες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών 
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 ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ 

ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΣΣΣ 
ΗΗΗΡΡΡΑΑΑΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ 

ΔΔΔ///ΝΝΝΣΣΣΗΗΗ ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ 

ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΩΩΩΝΝΝ  

_____________________________________________ 

ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ XXXΕΕΕΡΡΡΣΣΣΟΟΟΝΝΝΗΗΗΣΣΣΟΟΟΥΥΥ 

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 

ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ: 1/2020 

  

 

 
ΤΤΤΕΕΕΥΥΥΧΧΧΗΗΗ ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ --- ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΤΤΤΟΟΟΣΣΣ ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ 
 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

 

 
 

Προϋπολογισμού: 200.000,00 σε ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 

 

Ιανουάριος 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ XΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 

Τίτλος:Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Προϋπολογισμός:200.000,00 ΕΥΡΩ 

Χρηματοδότηση: Εσοδα 

 

ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΕΕΕ ΚΚΚ ΘΘΘ ΕΕΕ ΣΣΣ ΗΗΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2020 για την συντήρηση των δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

Τα υλικά πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών . Η τοποθέτηση των υλικών θα 
γίνει από το προσωπικό του Δήμου. 

Τα ηλεκτρολογικά υλικά θα παραγγέλνονται τμηματικά στον/στους προμηθευτή/ές τέσσερις εργάσιμες 
ημέρες πριν από την εκτέλεση της προμήθειας o οποίος θα υποχρεούται στην έγκαιρη παράδοση των υλικών. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης την 
παράδοση επί τόπου στην αποθήκη του ∆ήµου στο Λιµ.Χερονήσου. 

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας θα ανέρχεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης ή έως εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της 
δαπάνης για ΦΠΑ και αποτελείται από τρεις διαφορετικές ομάδες υλικών ως εξής: 
Ομάδα 1η : Λαμπτήρες: ποσού 77.493,00 € πλέον ΦΠΑ 
Ομάδα 2η: Ηλεκτρολογικό υλικό - Καλώδια: ποσού 55.608,82 € πλέον ΦΠΑ 
Ομάδα 3η: Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων & αυτοματισμών: ποσού 28.188,50 € πλέον ΦΠΑ 

Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.20.6662.0006 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου με 

το ποσό των 200.000,00 € και χρηματοδοτείται από έσοδα 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Γούρνες 16/01/2020  

Η Προϊσταμένη της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μαρία Πιταρίδη 

 
 

Γούρνες 16/01/2020 

Οι Συντάξαντες 
Κοπανάκης Νικόλαος 

Έγγραφο Δήμου-Φορέα: Τίτλος: 

Κωδ. Προϋπ/σμού: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού CPV: 31681410-0 (ηλεκτρολογικό 

υλικό) 
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 

που απαιτούνται για την συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των 

εγκαταστάσεων του Δήμου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Η τοποθέτηση των 

υλικών θα γίνει από το προσωπικό του Δήμου. 

Τα ηλεκτρολογικά υλικά θα παραγγέλνονται τμηματικά στον/στους προμηθευτή/ές 

τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση της προμήθειας o οποίος θα 

υποχρεούται στην έγκαιρη παράδοση των υλικών. 

Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης την παράδοση επί τόπου στην αποθήκη του ∆ήµου στο Λιµ.Χερονήσου. 

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας θα ανέρχεται σε 24 μήνες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως εξάντλησης του συμβατικού ποσού.  Ο 

προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας είναι ενδεικτικός που σημαίνει 

 ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου της προμήθειας, οι ποσότητες των προς 

παραγγελία ειδών μπορεί να αυξομειώνονται σε σχέση με αυτά του προϋπολογισμού, 

πάντα όμως δίχως υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  σε 

200.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για ΦΠΑ και αποτελείται 

από τρεις (3) διαφορετικές ομάδες υλικών ως εξής: 

Ομάδα 1η : Λαμπτήρες: ποσού 77.493,00 € πλέον ΦΠΑ 

Ομάδα 2η: Ηλεκτρολογικό υλικό - Καλώδια: ποσού 55.608,82 € πλέον ΦΠΑ 

Ομάδα 3η: Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων & αυτοματισμών: ποσού 28.188,50 € πλέον ΦΠΑ 

Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.20.6662.0006 του τρέχοντος 

προϋπολογισμού του Δήμου με το ποσό των 200.000,00 € και χρηματοδοτείται από 

έσοδα. 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα ενημερώνεται 

εγκαίρως από τον/τους προμηθευτή/τές για την ημερομηνία και ώρα 

που πρόκειται να παραδώσει τα υλικά προκειμένου να 

προγραμματίζεται έγκαιρα η παραλαβή τους. 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση   νόμων    και   
πράξεων   των    κυβερνητικών,    διοικητικών   και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
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και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και
 Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

 Της αριθμ.ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης 
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση  της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/18), ( πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) 

 Του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της  8ης  Ιουνίου  2016  σχετικά  με  την  προστασία  της  τεχνογνωσίας  και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 

παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

        Άρθρο 3ο  

Συμβατικά τεύχη της προμήθειας 
Τα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης - κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση 

ασυμφωνίας - είναι τα ακόλουθα: 

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης 

 Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας  ανάθεσης, 
ιδίως σε ότι έχει να κάνει με τις προδιαγραφές και τα 

δικαιολογητικά. 
Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος σε 

περίπτωση ασυμφωνίας είναι: 

 Η Σύμβαση 

 Η Διακήρυξη 

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου καθώς και τα πλήρη 
τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την 

προσφορά. 

 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

 Προϋπολογισμός της μελέτης 

Άρθρο 4ο  

Η δαπάνη των απαιτούμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαραίνει τον προμηθευτή 

ή τους προμηθευτές και κατανέμεται αναλογικά σε περίπτωση ανάδειξης 

περισσότερων του ενός. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
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διαγωνισμών για την ανάθεση της ενώ λόγω προμήθειας, καθώς και τα έξοδα των μη 

απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό (άρθρο 27 του 

ν.4412/2016) Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον 

συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 

χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα 

υλικών, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 

εγκριθεί. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Χερσονήσου. 

Στον/ους προμηθευτή/ές που έγινε η κατακύρωση της  προμήθειας,  αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση. Με την αποστολή της ανακοίνωσης, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας 10 (δέκα) 

ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον φορέα και 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο ν.4412/2016 

Άρθρο 6
ο
  

Εγγυήσεις 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι 

προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής 

στον ανοικτό διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί την αξία του προϋπολογισμού 

εκτός ΦΠΑ και για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών ανέρχεται σε 3.225,00€ 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, 

(Ομάδες υλικών) το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε 2% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της /των ομάδος/ομάδων που συμμετέχει εξαιρούμενη 

της δαπάνης για ΦΠΑ. 

Κατά τον υπολογισμό του ως άνω ποσού δεν λαμβάνονται υπόψη τα δεκαδικά ψηφία 

που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό. 

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, η 

οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της. 

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

για την 1η Ομάδα για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 

ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 

της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης των υλικών. 

Όλα τα υλικά κατά την παράδοση τους θα συνοδεύονται από έγγραφη εγγύηση 

καλής λειτουργίας (2) δύο ετών από τον προμηθευτή, κατ εξαίρεση ο Α/Α 101 της 1ης 

Ομάδας 

«λαμπτήρας led e27 13-16w για φωτιστικά οδοφωτισμού IP65» θα συνοδεύεται από 

έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας (3) τριών ετών. Αν κατά την τοποθέτηση-λειτουργία 

των υλικών παρουσιαστεί ελάττωμα το εκάστοτε υλικό θα  αποστέλλεται  στον 

προμηθευτή με δικά του έξοδα για αντικατάσταση άνευ χρέωσης. 
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Άρθρο 7ο  
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην 

πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή, 

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 

οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον 

μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου  από το σύνολο  των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 8ο 

Παράδοση / Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας 
 

Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει  το  πρωτόκολλο 

παράδοσης των υλικών στην Υπηρεσία, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

υλικό, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 

4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων. 

Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός  και  ποσοτικός έλεγχος. Ο 

ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική 

εξέταση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα η οποία και επιβαρύνει τους 

προμηθευτές. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την  αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, η 

οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του ν.4412/2016. Η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου ή αμέσως μετά τα 

αποτελέσματα των χημικών ελέγχων που τυχόν να ζητηθούν (εργαστηριακοί έλεγχοι σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στους 

ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στον προμηθευτή. 

Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο 

παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την 

επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
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εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 

στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 9ο  

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση  του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που κρίθηκαν ως ακατάλληλα μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 10ο  

 Υποβολή προσφορών 

 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για επί μέρους είδη της 

ομάδας του προϋπολογισμού. Δεκτές θα γίνονται προσφορές μόνο για ομάδα/ες ή για 

το σύνολο της προμήθειας. Ο κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να 

προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού. 

Άρθρο 11ο  
   Προδιαγραφές 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Χερσονήσου. 

 Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών 

Η τιμή των εκτελούμενων εργασιών και των υπό προμήθεια υλικών δεν 

υπόκειται σε αναθεώρηση, σε καμία περίπτωση και καθ’ όλη την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Άρθρο 13ο  

Τρόπος  πληρωμής 

Ο τρόπος πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής καθορίζονται 
στο άρθρο 200 του ν.4412/2016. 
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Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι 
τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την 
τιμολόγηση αυτών. Με κάθε παράδοση υλικών, θα εκδίδονται δελτία 
αποστολής ανά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού κάθε φορέα, και στο 
τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα συγκεντρωτικά τιμολόγια σύμφωνα με 
τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και με τις τιμές σύμφωνα με την 
υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται 
με όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και με το 
κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο  εάν απαιτηθεί. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του  αναδόχου  είναι κατ' 
ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε  περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208. 
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία  (βλ.  άρθρο  200 
του ν.4412/2016) ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Τον ανάδοχο – προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ 
Δημοσίου, κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της 

παρ.3 του άρθρο 4  ν.4013/2011 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με   το άρθρο 44 του ν.4605/2019) 

για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές, της κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

ΑΕΠΠ, σύμφωνα με  την παρ.3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016  κλπ.,.  Σε  περίπτωση  άρνησής 

του παρακρατούνται από την πρώτη πληρωμή. 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 
Γούρνες 16/01/2020 Ο 

Συντάξας 

 
 
Κοπανάκης Νικόλαος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Γούρνες 16/01/2020 
Ο Αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Τμήματος 

 

 
Σπυρλιδάκης Δημοσθένης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Γούρνες 16/01/2020 

Η Προϊσταμένη της 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Μαρία Πιταρίδη 

Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο 

 Αντικείμενο Προμήθειας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού", για 

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χερσονήσου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προμήθεια διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση   νόμων   και   
πράξεων    των    κυβερνητικών,    διοικητικών   και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

 Της αριθμ.ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης 

«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση  της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

 Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
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 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις   Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
 ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 ΟΜΑΔΑ 1η 

1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 13-16W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ IP65 
Ο λαμπτήρας θα πρέπει να είναι τεχνολογίας LED τύπου SMD, κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού με βάση E27.Η φωτεινή εκροή του 
λαμπτήρα θα πρέπει να είναι ≥ 1300 lumen, (για την οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί φωτομετρική έκθεση), ενώ η ισχύς του θα πρέπει να είναι 13-16W 
watt. Η συνολική τελική απόδοση του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι ≥ 100 
lumen/watt. Ο λαμπτήρας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α+. Το 
περίβλημα του θα πρέπει να σωληνωτού τύπου με πρισματική (και όχι λεία) 
επιφάνεια και να έχει διαστάσεις που να μην ξεπερνούν τα 65mm σε διάμετρο και 
150mm στο ύψος, ενώ θα διαθέτει βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον IP65. Θα 
πρέπει να διαθέτει εσωτερικά σωληνοειδή διαχύτη γαλακτερού τύπου και όχι διάφανο, 
για τη βέλτιστη διάχυση και κατανομή του φωτός. Θα πρέπει να είναι κατάλληλος για 
λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10 μέχρι και 40°C. Θα πρέπει να 
είναι κατάλληλος για τάση συνεχούς λειτουργίας 220-240Vac, ενώ θα πρέπει να 
αντέχει σε υπερτάσεις και βυθίσεις του εύρους 180-260Vac. Ο συντελεστής 
συνημίτονου θα πρέπει να είναι ≥ 0.9. Ο λαμπτήρας θα πρέπει να είναι χρώματος 
4000°Κ (±100°Κ) και να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI ≥ 80. Η 
παραγόμενη δέσμη φωτός θα πρέπει να είναι ≥ 285° (για την οποία θα πρέπει 
να προσκομιστεί φωτομετρική έκθεση). Θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές 
διατάξεις φωτοδιόδων (LED) τουλάχιστον 26 σε αριθμό, τοποθετημένες σε 
επίπεδο κάθετο στο διαμήκη άξονα του λαμπτήρα (ώστε να επιτυγχάνεται 
ομοιομορφία και σωστή κατευθυντικότητα της εκροής), ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την 
αστοχία ολόκληρου του λαμπτήρα 
(για την οποία θα πρέπει να προσκομιστεί σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης 
που το 
επιτυγχάνει αυτό). Η αναφερόμενη διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων κατά L70, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 36.000 ώρες μετρημένες με το πρότυπο LM80 και 
υπολογισμένες με το πρότυπο TM-21, για όλες τις θερμοκρασίες περιβλήματος 
μεγαλύτερες των 85°C, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι μετά την πάροδο του 
χρόνου ζωής οι φωτοδίοδοι θα διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής τους 
φωτεινότητας. Για τα παραπάνω θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό 
LM80 του κατασκευαστή των φωτοδιόδων. 
Θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα EN62560 EN62471 και EN62493. Θα πρέπει να προσκομιστεί 
εργαστηριακό πιστοποιητικό EMC (Electromagnetic Compatibility) σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN55015 EN61547 
EN61000-3-2 EN61000-3-3 και εργαστηριακό πιστοποιητικό EMF σύμφωνο με τo 
πρότυπο EN62493. Ο λαμπτήρας πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο 
φωτοβιολογικής ασφάλειας EN62471 και να ανήκει στην κατηγορία RG0:Exempt 
group, για το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί πλήρης έκθεση δοκιμών (test 
report). Τέλος, ο λαμπτήρας θα 
πρέπει να φέρει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του προμηθευτή με την 
οδηγία RoHS 2011/65/EU (ή μεταγενέστερη). 
Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 (ή 
μεταγενέστερη) και ο προμηθευτής του λαμπτήρα στην Ελλάδα θα πρέπει να 
είναι πιστοποιημένος με ISO 
9001:2015 (ή μεταγενέστερη). 
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 Θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άνευ όρων εγγύηση τριών (3) ετών του 

κατασκευαστή ή του προμηθευτή (ανεξάρτητα από την ποιότητα της τάσης του δικτύου 
τροφοδοσίας, εξαιρείται η περίπτωση βανδαλισμών). 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 9-11W Οι λαμπτήρες θα αποτελούνται από ορειχάλκινη βάση Ε27 
και στρογγυλό κάλυμμα πολυκαρμπονικό. Ο λαμπτήρας θα είναι λευκού χρώματος 4000Κ 
περίπου με τάση λειτουργίας 220 - 230 Volt, ισχύος 9-11W LED, απόδοσης 80 LUMEN/WATT και 
άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 5-7W Οι λαμπτήρες θα αποτελούνται από ορειχάλκινη 

βάση Ε14 και στρογγυλό κάλυμμα πολυκαρμπονικό. Ο λαμπτήρας θα είναι λευκού χρώματος 

4000Κ περίπου με τάση λειτουργίας 220 - 230 Volt, ισχύος 5-7W LED, απόδοσης 80 

LUMEN/WATT και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 

4 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 60cm Ο λαμπτήρας θα είναι Led τύπου φθορίου Τ8 / 
G13, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 4000 Κ, φωτεινή ροή 800 Lm και άνω. Θα φέρει 
σήμανση CE. 

5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 120cm Ο λαμπτήρας θα είναι Led τύπου φθορίου Τ8 / 
G13, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 4000 Κ, φωτεινή ροή 1600 Lm και άνω. Θα φέρει 
σήμανση CE. 

6 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 150cm Ο λαμπτήρας θα είναι Led τύπου φθορίου Τ8 / 
G13, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 4000 Κ, φωτεινή ροή 2000 Lm και άνω. Θα φέρει 
σήμανση CE. 

7 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ 60cmX60cm ΙΣΧΥΟΣ 40-45W Ο λαμπτήρας θα είναι 
Led τύπου πάνελ διαστάσεων 60cm x 60cm x 3cm , θερμοκρασίας χρώματος περίπου 
4000 Κ, φωτεινή ροή 3500 Lm και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 

8 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W E E27 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ Ο 
λαμπτήρας θα λειτουργεί με εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 70 W Na ,θα έχει μορφή απιοειδή, 
χρώμα επικάλυψης γαλακτόχρους, θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη 
χρωματικής απόδοσης (Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 27, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 
50Hz, φωτεινή 
ροή 5600 Lm και άνω διάρκεια ζωής 16000 h τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE. 

9 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 Ο 

λαμπτήρας θα 
λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 100 W Na, θα έχει μορφή σωληνωτή, χρώμα 
επικάλυψης διαφανής θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής 
απόδοσης (Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, 
φωτεινή ροή 9000 Lm 
και άνω, διάρκεια ζωής 16000 h τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE 

1

0 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 Ο 

λαμπτήρας θα 
λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 150 W Na, θα έχει μορφή σωληνωτή, χρώμα 
επικάλυψης διαφανής θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης 
(Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 17000 
Lm και άνω, διάρκεια ζωής 16000 h τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 Ο 

λαμπτήρας θα 
λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 250 W Na, θα έχει μορφή σωληνωτή, χρώμα 
επικάλυψης διαφανής θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης 
(Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 29000 
Lm τουλάχιστον, διάρκεια ζωής 16000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 400W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 Ο 

λαμπτήρας θα 
λειτουργεί χωρίς εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 400 W Na, θα έχει μορφή σωληνωτή, χρώμα 
επικάλυψης διαφανής θερμοκρασία χρώματος 2000 – 2200 Κ, δείκτη χρωματικής απόδοσης 
(Ra) 20 – 40, κάλυκα Ε 40, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 55000 
Lm και άνω, διάρκεια ζωής 16000 h τουλάχιστον. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 80W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ R7s Ο λαμπτήρας θα είναι 
αλογόνου δύο άκρων ισχύος 80W με κυλινδρικό ευθύγραμμο κέλυφος από κρύσταλλο 
χαλαζία διαφανής σωληνωτός με κάλυκα R7s, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2700-
3000 Κ,τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 1300 Lm τουλάχιστον, 
διάρκεια ζωής 2000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 160W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ R7s Ο λαμπτήρας θα είναι 
αλογόνου δύο άκρων ισχύος 160W με κυλινδρικό ευθύγραμμο κέλυφος από κρύσταλλο 
χαλαζία διαφανής σωληνωτός με κάλυκα R7s, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 2700-
3000 Κ, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 3000 Lm τουλάχιστον, 
διάρκεια ζωής 2000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 70W Ε Ε27 Ο λαμπτήρας θα είναι μεταλλικών 
αλογονιδίων με ειδικό απορροφητικό κρύσταλλο UV STOP συμπαγής ισχύος 
70W απιοειδής με κάλυκα Ε27, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 3.000 - 4.000 Κ, τάση 
λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 6.800 Lm τουλάχιστον, διάρκεια ζωής 
16.000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 250W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε27 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 
διαφανής σωληνωτός ισχύος 250W με κάλυκα Ε 27, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 
4200-4500Κ, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 32000 Lm τουλάχιστον, 
διάρκεια ζωής 18000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 400W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 
διαφανής σωληνωτός ισχύος 400W με κάλυκα Ε 40, θερμοκρασίας χρώματος περίπου 
4200-4500Κ, τάση λειτουργίας 230 V, συχνότητα 50Hz, φωτεινή ροή 32000 Lm τουλάχιστον, 
διάρκεια ζωής 18000 h και άνω. Θα φέρει σήμανση CE. 

  

 
ΟΜΑΔΑ 2η 
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ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ Το πολύπριζο θα είναι 5 θέσεων, με διακόπτη και καλώδιο, 
περίπου 2 m. Κατασκευασμένο από βακελίτη, ή άλλο υλικό σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 
Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΚΛΙΠΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4P4C (RJ9) Φίς αρσενικό Αμερικής κλίπ για 

ακουστικό 
4p4c θα φέρει σήμανση CE 
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ΚΛΙΠΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C (RJ11) Φίς αρσενικό Αμερικής κλίπ για βάση τηλεφώνου 
6p4c. Θα φέρει σήμανση CE. 

2

1 

ΚΛΙΠΣ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ 45 Φίς αρσενικό αμερικής κλίπ για computer 8p8c 
τηλεφώνου. Θα φέρει σήμανση CE. 
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ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗ Πρίζα τηλεφώνου και δικτύου 
τύπου Αμερικής , διπλή εξωτερική λευκή αυτοκόλλητη. Θα φέρει σήμανση CE. 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Διακόπτης φωτισμού απλός 
εξωτερικός 10 Α σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σήμανση CEΕ 7, ICE 884-1 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Διακόπτης 
κομιτατέρ εξωτερικός 10 Α θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και σήμανση.CEΕ 7, ICE 884-1. 
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ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΠΡΙΖΑ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ Ο ρευματοδότης (πρίζα) 16 Α, θα 
είναι εξωτερικός με προστατευτικό κάλυμα, τύπου schuko, κατασκευασμένος από 
βακελίτη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα Διεθνή 
πρότυπα CEE 7, 
IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE. 
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ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟ Το φις σούκο θα είναι αρσενικό, 
πλαστικό, άθραυστο, χρώματος λευκού, ονομαστικής τάσης 250 V και ονομαστικής 
έντασης 16 Α. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-
1 ή με τα ισοδύναμα 
διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE 

2
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ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Το φις σούκο θα είναι 
αρσενικό, ονομαστικής τάσης 250 V και ονομαστικής έντασης 16 Α. Θα είναι 
κατασκευασμένο από καουτσούκ ή πολυβινύλιο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, 
ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει 
σήμανση CE. 
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ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΟΥΚΟ Το φις σούκο θα είναι θηλυκό, πλαστικό, 
άθραυστο, χρώματος λευκού, ονομαστικής τάσης 250 V και ονομαστικής έντασης 16 Α. Θα 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα 
ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE 
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ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΘΗΛΥΚΟΣ ΣΟΥΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
 Το φις σούκο θα είναι θηλυκό, ονομαστικής τάσης 250 V και 
ονομαστικής έντασης 16 Α. Θα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ ή πολυβινύλιο 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή 
πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE 
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ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 2,5 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες 
από συνθετικό άκαυστο υλικό, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 2,5 mm2 
και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE 
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ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 6 MM2(ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες από 
συνθετικό υλικό άκαυστο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 6 mm2 και το 
τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE 
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ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 10 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες 
από συνθετικό υλικό άκαυστο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 10 mm2 και το 
τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE. 
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ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 16 ΜΜ2 (ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες 
από συνθετικό υλικό άκαυστο, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών διατομής 16 mm2 και το 
τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE 
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ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 25 ΜΜ2 B.T.(ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ) Οι κλέμμες θα 
είναι βαρέως τύπου, κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο , κατάλληλες για σύνδεση 
αγωγών διατομής 25 mm2 και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους και σήμανση CE. 
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ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ ΤΩΝ 25 mm2 Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό 
άκαυστο, κατάλληλο για σύνδεση αγωγών διατομής 25 mm2 και το τεμάχιο θα φέρει 
τουλάχιστον 8 πόλους και σήμανση CE 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ
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ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ταινία θα είναι 
κατασκευασμένη από PVC (διαφόρων χρωμάτων) 
θα έχει υψηλή αντιηλεκτρική προστασία και θα είναι διαστάσεων περίπου 0,13 mm x 
19mm x 20Y. 

3

7 

ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ Η ταινία θα είναι αυτοβουλκανιζόμενη με αντοχή βυθισμένη μέσα στο 
νερό κατάλληλη για ηλεκτρικές συνδέσεις και θα είναι διαστάσεων 19mm x 9,15m 
περίπου 
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ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (4 X 16)ΜΜ2 Η χημική 

μούφα θα είναι 
πλαστική και κατάλληλη για υπόγεια καλώδια 4 x 16 mm². Θα είναι κατασκευασμένη 
σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0278 ή VDE 0291 ή BS 6910 ή παρεμφερές και θα 
φέρει σήμανση CE. Επιπλέον, θα παρέχεται ρητίνη και μονωτική ταινία και θα έχει 
ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 8 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της. 
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ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 20 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική 
βαρέως τύπου, μήκους 3 μέτρων, εξωτερικής διαμέτρου 20 mm ± 0,3, και ελάχιστης 
εσωτερικής διαμέτρου 16,4 mm και χρώματος γκρι ανοιχτό, κατά προτίμηση RAL 7035.Θα 
είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 423 και IEC 614 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-2-4 και IEC 60998-2-5 (Δοκιμή 
γήρανσης).Πιο συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες :Μηχανικές ιδιότητες.Φορτίο 
θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή κρούσης ≥ 9 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητεςΔιηλεκτρική αντοχή 
μέχρι 2.000 V A.C. Ηλεκτρική μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές 
ιδιότητεςΘερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 
sec.Επίσης, θα έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα 
αντοχή στη γήρανση. 
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ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 20 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική σπιράλ 
βαρέως τύπου, εξωτερικής διαμέτρου 20 mm ± 0,3, και ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 
14,1 mm και χρώματος γκρι ανοιχτό, κατά προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-
2-4 και IEC 60998-2-5 
(Δοκιμή γήρανσης).Πιο συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες :Μηχανικές ιδιότητες.Φορτίο 
θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή κρούσης ≥ 6 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητες.Διηλεκτρική αντοχή μέχρι 
2.000 V A.C.Ηλεκτρική μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές ιδιότητες 
Θερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec.Επίσης, θα έχει 
μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. Θα παραδοθεί 
σε κουλούρες των 50 μέτρων. 
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ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 16 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική 
βαρέως τύπου, μήκους 3 μέτρων, εξωτερικής διαμέτρου 16 mm ± 0,3 και χρώματος γκρι 
ανοιχτό, κατά προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα 
IEC 423 και IEC 614 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-
2-4 και IEC 60998-2-5 
(Δοκιμή γήρανσης).Πιο συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες :Μηχανικές ιδιότητες.Φορτίο 
θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή κρούσης ≥ 9 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητεςΔιηλεκτρική αντοχή μέχρι 
2.000 V A.C. Ηλεκτρική μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές 
ιδιότητεςΘερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec.Επίσης, 
θα έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



 

 

4

2 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 16 mm Η σωλήνα θα είναι 
πλαστική σπιράλ βαρέως τύπου, εξωτερικής διαμέτρου 16 mm ± 0,3,και χρώματος γκρι 
ανοιχτό, κατά προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-2-4 και 
IEC 60998-2-5 (Δοκιμή γήρανσης).Πιο 
συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες:Μηχανικές ιδιότητεςΦορτίο θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή 
κρούσης ≥ 6 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητες.Διηλεκτρική αντοχή μέχρι 2.000 V A.C.Ηλεκτρική 
μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές ιδιότητες.Θερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση 
αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec.Επίσης, θα έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. Θα παραδοθεί σε κουλούρες των 50 μέτρων. 

4

3 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 25 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική βαρέως 
τύπου, μήκους 3 μέτρων, εξωτερικής διαμέτρου 25 mm ± 0,3 και χρώματος γκρι 
ανοιχτό, κατά προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα 
IEC 423 και IEC 614 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-
2-4 και IEC 60998-2-5 
(Δοκιμή γήρανσης).Πιο συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες :Μηχανικές ιδιότητες.Φορτίο 
θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή κρούσης ≥ 9 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητεςΔιηλεκτρική αντοχή μέχρι 
2.000 V A.C. Ηλεκτρική μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές 
ιδιότητεςΘερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec.Επίσης, 
θα έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. 

4

4 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 25 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική σπιράλ 
βαρέως τύπου, εξωτερικής διαμέτρου 16 mm ± 0,3,και χρώματος γκρι ανοιχτό, κατά 
προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-2-4 και IEC 60998-2-5 
(Δοκιμή γήρανσης).Πιο 
συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες:Μηχανικές ιδιότητεςΦορτίο θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή 
κρούσης ≥ 6 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητες.Διηλεκτρική αντοχή μέχρι 2.000 V A.C.Ηλεκτρική 
μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές ιδιότητες.Θερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση 
αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec.Επίσης, θα έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. Θα παραδοθεί σε κουλούρες των 25 μέτρων. 

4

5 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 32 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική βαρέως 
τύπου, μήκους 3 μέτρων, εξωτερικής διαμέτρου 32 mm ± 0,3 και χρώματος γκρι 
ανοιχτό, κατά προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα 
IEC 423 και IEC 614 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-
2-4 και IEC 60998-2-5 
(Δοκιμή γήρανσης). Πιο συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες :Μηχανικές ιδιότητες 
.Φορτίο θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή κρούσης ≥ 9 Joules. Ηλεκτρικές ιδιότητες Διηλεκτρική 
αντοχή μέχρι 2.000 V A.C. Ηλεκτρική μόνωση άπειρη στα 500 V D.C. Θερμικές ιδιότητες 
Θερμοανθεκτικότητα έως 60º C. Καύση αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec. Επίσης, θα 
έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. 

4

6 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 32 mm Η σωλήνα θα είναι πλαστική σπιράλ 
βαρέως τύπου, εξωτερικής διαμέτρου 16 mm ± 0,3,και χρώματος γκρι ανοιχτό, κατά 
προτίμηση RAL 7035.Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-2, IEC 60614-1, IEC 60614-2-4 και IEC 60998-2-5 
(Δοκιμή γήρανσης).Πιο 
συγκεκριμένα θα έχει τις εξής ιδιότητες:Μηχανικές ιδιότητεςΦορτίο θλίψης 1.250 Νt.Αντοχή 
κρούσης ≥ 6 Joules.Ηλεκτρικές ιδιότητες.Διηλεκτρική αντοχή μέχρι 2.000 V A.C.Ηλεκτρική 
μόνωση άπειρη στα 500 V D.C.Θερμικές ιδιότητες.Θερμοανθεκτικότητα έως 60º C.Καύση 
αυτοσβενόμενη σε χρόνο < 30 sec.Επίσης, θα έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
και γενικότερα αντοχή στη γήρανση. Θα παραδοθεί σε κουλούρες των 25 μέτρων. 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



 

 

4

7 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ20 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

4

8 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ16 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

4

9 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ25 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

5

0 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ32 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

5

1 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ20 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

5

2 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

5

3 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

5

4 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ32 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. και σπιράλ Β.Τ. 

5

5 

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ20 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. 

και 
σπιράλ Β.Τ. 

5

6 

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ25 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. 

και 

σπιράλ Β.Τ. 

5

7 

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ32 για αντίστοιχη πλαστική σωλήνα Β.Τ. 

και 

σπιράλ Β.Τ. 

5

8 

ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε 27 Το ντουί θα είναι πορσελάνινο, θα αποτελείται 

από δύο μέρη τα οποία θα συνδέονται με βίδες και θα φέρει υποδοχή Ε 27 με σήμανση CE 

5

9 

ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε 27 ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ Το ντουί θα είναι πορσελάνινο, 
θα αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα συνδέονται με βίδες και θα φέρει υποδοχή Ε 27 
με 
σήμανση CE 

6

0 

ΝΤΟΥΙ Ε27 ΚΑΘΙΣΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Το ντουί θα είναι πορσελάνινο, θα αποτελείται από δύο 
μέρη τα οποία θα συνδέονται με βίδες και θα φέρει υποδοχή Ε 27 με σήμανση CE 

6

1 

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε40 Το ντουί θα είναι πορσελάνινο, θα 
αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα συνδέονται με βίδες και θα φέρει υποδοχή Ε 27 με 
σήμανση CE 

6

2 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΌ ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΒΙΔΩΜΑ E40 ΣΕ ΒΙΔΩΜΑ Ε27 

6

3 

ΝΤΟΥΪ ΦΘΟΡΙΟΥ G 13 Το ντουί θα είναι πλαστικό G 13 η άλλο υλικό, 2 Α , 500 V στερέωση 
με κλίπς για φωτιστικά φθορίου 

6

4 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70 W, Na & ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ

 Ο 
μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό 
με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 70 W, με λαμπτήρες 
μεταλλικών αλογονιδίων , κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με 
απόκλιση 10 % και συχνότητα δικτύου 50Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι 
περίπου 10-20 % της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει δύο επαφές .Ο 
μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 922 και IEC 923 ή 
παρεμφερή. Επίσης, θα φέρει σήμα 
εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE. 

6

5 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 100 W, Na & ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ

 Ο 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό 

 με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 100 W, με λαμπτήρες μεταλλικών 
αλογονιδίων , κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με απόκλιση 10 % και 
συχνότητα δικτύου 50Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10-20 % 
της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει δύο επαφές . Ο μετασχηματιστής πρέπει να 
είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 922 και IEC 923 ή παρεμφερή. Επίσης, θα 
φέρει σήμα 
εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE. 

6

6 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 150 W, Na & ΜΗ, ΔΥΟ 
ΕΠΑΦΩΝ 
Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι δύο επαφών, κατάλληλος για 
λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 150 W, με 
λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με 
απόκλιση 10 % και συχνότητα δικτύου 50Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι 
περίπου 10-20 % της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει δύο επαφές. Ο 
μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 922 και IEC 923 
ή παρεμφερή. Επίσης, θα 
φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE. 

6

7 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 250 W, Na & ΜΗ, ΔΥΟ 
ΕΠΑΦΩΝ 
Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι δύο επαφών, κατάλληλος για 
λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 250 W, με 
λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230 V με 
απόκλιση 10 % και συχνότητα δικτύου 50Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι 
περίπου 10-20 % της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει δύο επαφές. Ο 
μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 922 και IEC 923 
ή παρεμφερή. Επίσης, θα 
φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE. 

6

8 

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 70 - 400 W ΓΙΑ HPS & 70-400W ΓΙΑ ΜH Ο εκκινητής θα είναι 
ηλεκτρονικός τριών επαφών και κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες 
ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) 70-400 W και με λαμπτήρες μεταλλικών 
αλλογονιδίων (ΜΗ) 70-400 W. Θα είναι κατάλληλος για δίκτυα ονομαστικής τάσης 220-
240 V και συχνότητας δικτύου 50Hz.Ο εκκινητής θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 
EN 55015:2000 EN 61000-3-2/-3 
ή παρεμφερή και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE 

6

9 

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 

7

0 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ300 Οπάλ+ Βάση 

7

1 

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ ΚΑΤ 5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να 

διαθέτει ISO 

7

2 

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ ΚΑΤ 5 Για εξωτερική χρήση. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
– το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 

7

3 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 2ΧΟ,75 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο 

κατασκευής να διαθέτει ISO 

7

4 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 2Χ1 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο 

κατασκευής 
να διαθέτει ISO 

7

5 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3X1.5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο 
κατασκευής να διαθέτει ISO 

7

6 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3Χ2,5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το 

εργοστάσιο 

κατασκευής να διαθέτει ISO 

7

7 

ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F Καουτσούκ (EPR) 3Χ2,5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το 

εργοστάσιο 

κατασκευής να διαθέτει ISO 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



 

 

7

8 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY HO5VV-F 3X4 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής να 
διαθέτει ISO 

7

9 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3X6 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής 

να διαθέτει ISO 

8

0 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 5Χ0,75 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το 
εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 

8

1 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 5X1.5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το 
εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 

8

2 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 5X2.5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το 

εργοστάσιο 

κατασκευής να διαθέτει ISO 

8

3 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜHY (HΟ5VV-U) 3X1.5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το 
εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει ISO 

8

4 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ E1VV-U 5Χ2,5 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο 
κατασκευής να διαθέτει ISO 

8

5 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ E1VV-U 5Χ6 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής 

να 
διαθέτει ISO 

8

6 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ E1VV-U 3Χ10 Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ – το εργοστάσιο κατασκευής 

να 
διαθέτει ISO 

8

7 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ6 Το 
συρματόσχοινο θα είναι χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο (γαλβανισμένο) 6x7, με 
ονομαστική διάμετρο 6 mm, εύκαμπτο, με ψυχή καννάβινη ή από πολυμερές υλικό (όχι 
χαλύβδινη), χωρίς να είναι γρασσαρισμένο, με ονομαστική αντοχή σύρματος 180 
Kp/mm2 και ελάχιστο φορτίο θραύσης 2.150 Kp (DIN 3055). To 
συρματόσχοινο θα παραδοθεί σε κουλούρες των 160 μέτρων 

8
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ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ7 (5/16") Ο σφικτήρας συρματόσχοινου θα 
είναι διαμέτρου 5/16" και θα αποτελείται από τα εξής δύο τμήματα :α) Τον κοχλία, ο 
οποίος θα είναι σχήματος U και τα περικόχλια. Όλα θα είναι κατασκευασμένα από 
χάλυβα ST 38 σύμφωνα με το DIN 17111 ή παρεμφερές. Ο κοχλίας θα έχει διάμετρο 
κατάλληλη για τη διαμόρφωση του αντίστοιχου σπειρώματος. Η κάμψη του κοχλία U 
πρέπει να έχει γίνει με επιμέλεια και με χρήση των κατάλληλων ιδιοσυσκευών, ώστε τα 
σκέλη να είναι παράλληλα και ίσα μεταξύ τους, χωρίς να παρατηρούνται σημεία σύνθλιψης 
του σπειρώματος, που να εμποδίζουν την κοχλίωση.β) Το σώμα, το οποίο θα είναι 
κατασκευασμένο από σφυρήλατο χάλυβα ST 37 σύμφωνα με το DIN 17100 ή παρεμφερές. 
Επιπλέον, το σώμα θα φέρει αυλάκι με χαραγές για την υποδοχή και την καλή πρόσφυση του 
συρματόσχοινου. Το άνοιγμα αυτού του αυλακιού στο κάτω μέρος πρέπει να είναι 
κατάλληλο, ώστε να αγκαλιάζει το αντίστοιχο 
συρματόσχοινο, εμποδίζοντας το άνοιγμα των κλώνων 

8
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ΡΟΔΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ6 mm και Φ7 mm Η ροδάντζα ή αυλακωτός 
δακτύλιος ή ψέλιο θα είναι συνολικού μήκους 2 1/8", θα είναι κατασκευασμένη από 
χάλυβα St 37 σύμφωνα με το DIN 17100, θα είναι γαλβανισμένη και θα έχει μορφή 
απιοειδή. Η επικάλυψη πρέπει να γίνει «εν θερμώ» μετά το τέλος όλων των 
κατεργασιών.Τα τεμάχια κατά την παραλαβή τους θα εξετάζονται για τη διαπίστωση 
της ισότητας των σκελών και την εξακρίβωση ελαττωμάτων τελικής επεξεργασίας. 
Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ρωγμές, ακμές, εγκοπές και παραμορφώσεις. Η 
εξέταση θα γίνεται σε αριθμό δειγμάτων κατά την κρίση της επιτροπής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η παραλαβή υλικού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές 
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ΟΜΑΔΑ 3η 
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16Α ΝΕΟΖED( ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα 
είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 16 Α, θα συνοδεύεται από 
πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 16 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα είναι 
κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή 
ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 

9
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20Α ΝΕΟΖED( ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας 
ράγας από πορσελάνη θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 
20 Α, θα συνοδεύεται από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 20 Α και θα 
τοποθετείται σε πίνακα. Θα είναι κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα 
εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι 
κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα 

9
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25 Α ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη 
θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 25 Α, θα συνοδεύεται 
από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 25 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα 
είναι κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών 
TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα 
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35 Α ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη 
θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 35 Α, θα συνοδεύεται 
από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 35 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα 
είναι κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών 
TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα 
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50 Α ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη 
θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 50 Α, θα συνοδεύεται 
από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 50 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα 
είναι κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών 
TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα 

9
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63 Α DIAZED (ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα 
είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 50 Α, θα συνοδεύεται από 
πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 50 Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα είναι 
κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή 
ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα 

9
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ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100 Α ΝΕΟΖED (ΠΛΗΡΗΣ) Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη 
θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 100 Α, θα συνοδεύεται 
από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 100Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα 
είναι κατάλληλη για δίκτυα τάσης 500V και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών 
TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE και θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα 
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ΦΥΣΙΓΓΙ 25 Α ΔΕΗ Το φυσίγγι ασφάλειας τύπου ΔΕΗ 25 Α θα είναι ονομαστικής 
τάσης 500 V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI 
ή ανάλογο της χώρας προέλευσης του με σήμανση CE 

9

8 

ΦΥΣΙΓΓΙ 35 Α ΔΕΗ Το φυσίγγι ασφάλειας τύπου ΔΕΗ 35 Α θα είναι ονομαστικής 
τάσης 500 V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI 
ή ανάλογο της χώρας προέλευσης του με σήμανση CE 

9
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ΦΥΣΙΓΓΙ 50 Α ΔΕΗΤο φυσίγγι ασφάλειας τύπου ΔΕΗ 50 Α θα είναι ονομαστικής τάσης 500 
V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα 
των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο 
της χώρας προέλευσης του με σήμανση CE 

1

0
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ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 25 Α Το Φυσίγγι DIAZED βραδείας τήξεως 25 Α θα είναι 
ονομαστικής τάσεως 500V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως 
των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσης του με σήμανση CE 

1

0

1 

ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 35 Α Το Φυσίγγι DIAZED βραδείας τήξεως 35 Α θα είναι 
ονομαστικής τάσεως 500V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως 
των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσης του με σήμανση CE 

1
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ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 16 A Το φυσίγγι ασφάλειας NEOZED των 16 A θα είναι ονομαστικής 
τάσης 500 V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή 
ανάλογο της χώρας προέλευσής του με σήμανση CE 
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ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 35 A Το φυσίγγι ασφάλειας NEOZED των 35 A θα είναι ονομαστικής 
τάσης 500 V και καμπύλης gL. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή 
ανάλογο της χώρας προέλευσής του με σήμανση CE 

1
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ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΩΝ 4 A (5X20) Το φυσίγγι θα είναι κυλινδρικό από γυαλί 
των 4 Α, ονομαστικής τάσης 250V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας F και 
διαστάσεων 5 mm x 20 mm.Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμανση CE.Τα γενικά πρότυπα για τις 
ασφάλειες τήξεως είναι IEC269,DIN/VDE57636/1-4,ΕΛΟΤ 446-86.Η ικανότητα 
διακοπής ρευμάτων βραχυκύκλωσης θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα IEC257, 
IEC269 και VDE0636 
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ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΩΝ 6 A (5X20) Το φυσίγγι θα είναι κυλινδρικό από γυαλί 
των 6 Α, ονομαστικής τάσης 250V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας F και 
διαστάσεων 5 mm x 20 mm.Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμανση CE.Τα γενικά πρότυπα για τις 
ασφάλειες τήξεως είναι IEC269,DIN/VDE57636/1-4,ΕΛΟΤ 446-86.Η ικανότητα 
διακοπής ρευμάτων βραχυκύκλωσης θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα IEC257, 
IEC269 και VDE0636 
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ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΩΝ 8 Α (5X20) Το φυσίγγι θα είναι κυλινδρικό από γυαλί 
των 8 Α, ονομαστικής τάσης 250V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας F και 
διαστάσεων 5 mm x 20 mm.Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά 
πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμανση CE.Τα γενικά πρότυπα για τις 
ασφάλειες τήξεως είναι IEC269,DIN/VDE57636/1-4,ΕΛΟΤ 446-86.Η ικανότητα 
διακοπής ρευμάτων βραχυκύκλωσης θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα IEC257, 
IEC269 και VDE0636 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Η ενδεικτική λυχνία θα είναι τύπου led, χρώματος 
κόκκινου κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και για τάση 220-250 V,και θα φέρει 
σήμανση CE. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗ Η ενδεικτική λυχνία θα είναι τύπου led τριπλή, χρώματος 
κόκκινου κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και για τάση 220-250 V,και θα φέρει σήμανση 
CE 

1
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ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Χ40Α
 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης ράγας 
2Χ40Α με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 30m θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE 

1

1

0 

ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Χ63Α
 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης ράγας 
2Χ63Α με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 30m θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE 
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ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4Χ40Α
 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης 
ράγας 4Χ40Α με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 30m θα είναι κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE 
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ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4Χ63Α
 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης βάσης 
ράγας 4Χ63Α με ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 30m θα είναι κατασκευασμένος 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10 A Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι 
μονοπολική των 10 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας 
C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας 
προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 
60898 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 16 A Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι 
μονοπολική των 16 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας 
C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας 
προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 
60898 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 20 A Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοπολική 
των 20 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας C και θα φέρει 
σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής της και 
σήμανση CE. 
Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 60898 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 25 A Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι 
μονοπολική των 25 A, ονομαστικής τάσης 230 V, χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας 
C και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας 
προέλευσής της και σήμανση CE. Αυτή η ασφάλεια θα είναι σύμφωνη με IEC/ΕΝ 
60898 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1 X 40 A Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο 
IEC60947-3,θα έχει ονομαστική ένταση 40 Α , ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει 
ένα πόλο και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας 
προέλευσής του και σήμανση CE. 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Χ40Α Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο IEC60947-
3,θα έχει ονομαστική ένταση 40 Α , ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει δύο πόλους και 
θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του 
και σήμανση 
CE 
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X40Α Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο IEC60947-
3,θα έχει ονομαστική ένταση 40 Α , ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει τρεις πόλους και 
θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του 
και σήμανση CE 

1

2

0 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X63Α Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο IEC60947-
3,θα έχει ονομαστική ένταση 63 Α , ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει τρεις πόλους και 
θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του 
και σήμανση CE 

1

2

1 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X125Α Για τον διακόπτη ισχύει το πρότυπο IEC60947-
3,θα έχει ονομαστική ένταση 125 Α , ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει τρεις πόλους 
και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TÜV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής 
του και σήμανση CE 

1

2

2 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15ΚW Το ρελέ θα είναι τεσσάρων πόλων, 15 KV ονομαστικού 
ρεύματος 63 Α με τέσσερις ανοικτές επαφές και ονομαστικής τάσης 230-400 V. Θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC/ΕΝ 60947-4-1, IEC/ΕΝ 61095 ή παρεμφερές και θα 
φέρει σήμανση CE. 

1

2

3 

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4 X 40 A Το ρελέ θέρμανσης θα είναι τεσσάρων 
πόλων, ονομαστικού ρεύματος 40 Α με τέσσερις ανοικτές επαφές και ονομαστικής τάσης 
230-400 V. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC/ΕΝ 947-4-1 ή
 IEC/ΕΝ 61095 ή παρεμφερές και θα φέρει σήμανση CE. 

1

2

4 

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4 X 63 A Το ρελέ θέρμανσης θα είναι 
τεσσάρων πόλων, ονομαστικού ρεύματος 63 Α με τέσσερις ανοικτές επαφές και 
ονομαστικής τάσης 230-400 V. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC/ΕΝ 60947-
4-1 ή IEC/ΕΝ 61095 ή παρεμφερές και θα φέρει σήμανση CE. 

1

2

5 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24 ΩΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με εφεδρεία τουλάχιστον 100 
ωρών 
Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, με πρόγραμμα 24 
ωρών και με εφεδρεία τουλάχιστον 100 ωρών. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα 
με τα πρότυπα EN 60730-1, EN 60730-2-7, VDE 0633, IEC 669-1 ή παρεμφερή και θα 
φέρει σήμανση CE 

1

2

6 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΜΜΑΣ Ασφαλειοθήκη τύπου 
κλέμμας με γείωση, εμπεριέχουσα την υποδοχή (πώμα) της ασφάλειας,κατάλληλη 
για σύνδεση καλωδίων στο δίκτυο 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



 

 

1

2

7 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ ΡΑΓΑΣ Ασφαλειοθήκη τύπου ταμπακέρας 
ράγας για γυάλινο φυσίγγιο 5X20 

1

2

8 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 4 ΣΤΟΙΧ.ΙΡ65 θα φέρει σήμανση CE. 

1

2

9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 12 ΣΤΟΙΧ.ΙΡ65 θα φέρει σήμανση CE. 

 
Τα υλικά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, καλής ποιότητας , θα πρέπει να 

προέρχονται από βιομηχανικές µονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

και να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Δήμου στην αποθήκη του Δήμου στο Λιµ. Χερσονήσου. 

 

Τα έξοδα συσκευασίας αποστολής και εκφόρτωσης στην αποθήκη του Δήμου 

περιλαμβάνονται ανοιγμένα στις τιμές του προϋπολογισμού. 

 

 
Γούρνες 16/01/2020 Ο 

Συντάξας 

 

 

 
Κοπανάκης Νικόλαος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Γούρνες 16/01/2020 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Τμήματος 

 

 

 
Σπυρλιδάκης Δημοσθένης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Γούρνες 16/01/2020 

Η Προϊσταμένη της 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
Μαρία Πιταρίδη 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α
/
Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
ΔΟΣ 

 
ΔΑΠΑΝ
Η 

ΟΜΑΔΑ 1η 

1 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 13-16W ΓΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ IP65 
ΤΕ
Μ. 

8000 6,50 52.000
,00 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 9-11W ΤΕ
Μ. 

350 1,25 437,50 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 5-7W ΤΕ
Μ. 

350 1,25 437,50 

4 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 
60cm 

ΤΕ
Μ. 

270 2,05 553,50 

5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 
120cm 

ΤΕ
Μ. 

140 2,70 378,00 

6 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 
150cm 

ΤΕ
Μ. 

140 4,05 567,00 

7 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ 

60cmX60cm ΙΣΧΥΟΣ 40-45W 
ΤΕ
Μ. 

250 20,0
0 

5.000,
00 

 
8 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ 70W E E27 ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΚΚΙΝΗΤΗ 

 
ΤΕ
Μ. 

 
400 

 
5,20 

 
2.080,

00 

9 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

100W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 

ΤΕ
Μ. 

360 6,10 2.196,
00 

1
0 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

150W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 

ΤΕ
Μ. 

360 6,10 2.196,
00 

1
1 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

250W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 

ΤΕ
Μ. 

350 6,75 2.362,
50 

1
2 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Na ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

400W T ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 

ΤΕ
Μ. 

350 7,80 2.730,
00 

1
3 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 
80W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ R7s 

ΤΕ
Μ. 

350 0,85 297,50 

1
4 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ 
160W T 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ R7s 

ΤΕ
Μ. 

350 0,95 332,50 

1
5 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 70W Ε Ε27 ΤΕ
Μ. 

270 11,0
5 

2.983,
50 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



1
6 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 250W T 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε27 

ΤΕ
Μ. 

270 6,95 1.876,
50 

1
7 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΗ 400W T 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ Ε40 

ΤΕ
Μ. 

150 7,10 1.065,
00 

 ΟΜΑΔΑ 1η - 
ΣΥΝΟΛΟ: 

77.493
,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2η 

1
8 

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ
Μ. 

60 8,14 488,40 

1
9 

ΚΛΙΠΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
4P4C 

(RJ9) 

ΤΕ
Μ. 

198 0,04 7,92 

2
0 

ΚΛΙΠΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C 
(RJ11) 

ΤΕΜ. 200 0,04 8,00 

2
1 

ΚΛΙΠΣ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ 45 ΤΕΜ. 200 0,10 20,00 

2
2 

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΠΛΗ 

ΤΕΜ. 40 5,25 210,00 

2
3 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ. 30 2,05 61,50 

2
4 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΤΕΜ. 30 1,70 51,00 

2
5 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΠΡΙΖΑ) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΤΕΓΑΝΟΣ 

ΤΕΜ. 30 6,70 201,00 

2
6 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 
ΣΟΥΚΟ 

ΤΕΜ. 30 1,15 34,50 

2
7 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 
ΣΟΥΚΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΤΕΜ. 30 2,90 87,00 

2
8 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΘΗΛΥΚΟΣ 
ΣΟΥΚΟ 

ΤΕΜ. 30 1,75 52,50 

2
9 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΦΙΣ) ΘΗΛΥΚΟΣ 
ΣΟΥΚΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΤΕΜ. 30 3,70 111,00 

3
0 

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 2,5 ΜΜ2 (ΣΕ 
ΣΕΙΡΕΣ) 

ΤΕΜ. 300 0,80 240,00 

3
1 

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 6 MM2(ΣΕ 
ΣΕΙΡΕΣ) 

ΤΕΜ. 300 4,80 1.440,
00 

3
2 

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 10 ΜΜ2 (ΣΕ 
ΣΕΙΡΕΣ) 

ΤΕΜ. 300 1,25 375,00 

3
3 

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 16 ΜΜ2 (ΣΕ 
ΣΕΙΡΕΣ) 

ΤΕΜ. 150 2,05 307,50 

3
4 

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΤΩΝ 25 ΜΜ2 B.T.(ΣΕ 
ΣΕΙΡΕΣ) 

ΤΕΜ. 150 3,90 585,00 

3
5 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ ΤΩΝ 25 mm2 ΤΕΜ. 150 24,4
0 

3.660,
00 

3
6 

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ. 400 0,55 220,00 

3
7 

ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ. 40 8,20 328,00 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



3
8 

ΜΟΥΦΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΥΠΟΓΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΑ (4 X 16)ΜΜ2 

ΤΕΜ. 40 22,6
0 

904,00 

3
9 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 
20 mm 

ΜΕΤΡ
. 

450 1,05 472,50 

4
0 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 
20 mm 

ΜΕΤΡ
. 

550 0,80 440,00 

4
1 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 
16 mm 

ΜΕΤΡ
. 

450 0,85 382,50 

4
2 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 
16 mm 

ΜΕΤΡ
. 

550 0,65 357,50 

4
3 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 
25 mm 

ΜΕΤΡ
. 

450 2,80 1.260,
00 

4
4 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 
25 mm 

ΜΕΤΡ
. 

550 2,30 1.265,
00 

4
5 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Β.Τ. Φ 
32 mm 

ΜΕΤΡ
. 

450 3,75 1.687,
50 

4
6 

ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. Φ 
32 mm 

ΜΕΤΡ
. 

550 2,90 1.595,
00 

4
7 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ20 ΤΕΜ. 150 0,20 30,00 

4
8 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ16 ΤΕΜ. 150 0,15 22,50 

4
9 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ25 ΤΕΜ. 150 1,00 150,00 

5
0 

ΜΟΥΦΑ Β.Τ Φ32 ΤΕΜ. 150 1,00 150,00 

5
1 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ20 ΤΕΜ. 150 0,20 30,00 

5
2 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ16 ΤΕΜ. 150 0,20 30,00 

5
3 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ25 ΤΕΜ. 150 0,40 60,00 

5
4 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ32 ΤΕΜ. 150 0,50 75,00 

5
5 

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ 
ΣΩΛΗΝΑ 

Φ20 

ΤΕΜ. 70 1,80 126,00 

5
6 

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ 
ΣΩΛΗΝΑ 

Φ25 

ΤΕΜ. 70 2,40 168,00 

5
7 

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΓΙΑ 
ΣΩΛΗΝΑ 

Φ32 

ΤΕΜ. 70 3,40 238,00 

5
8 

ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε27 

ΤΕΜ. 300 1,45 435,00 

5
9 

ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ 
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε27 

ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ 

ΤΕΜ. 300 0,55 165,00 

6
0 

ΝΤΟΥΙ Ε27 ΚΑΘΙΣΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΤΕΜ. 300 0,25 75,00 

6 ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΤΕΜ. 150 2,90 435,00 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



1 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Ε40 

6
2 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΌ ΝΤΟΥΙ ΜΕ 
ΒΙΔΩΜΑ E40 

ΣΕ ΒΙΔΩΜΑ Ε27 

ΤΕΜ. 150 0,90 135,00 

6
3 

ΝΤΟΥΪ ΦΘΟΡΙΟΥ G 13 ΤΕΜ. 150 0,20 30,00 

 
6
4 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70 W, 

Na & ΜΗ, ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ 

 
ΤΕΜ. 

 
150 

 
6,05 

 
907,50 

 
6
5 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 100 W, Na & ΜΗ, 

ΔΥΟ 

ΕΠΑΦΩΝ 

 
ΤΕΜ. 

 
150 

 
7,20 

 
1.080,

00 

 
6
6 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 150 W, Na & ΜΗ, 

ΔΥΟ 

ΕΠΑΦΩΝ 

 
ΤΕΜ. 

 
80 

 
8,40 

 
672,00 

 
6
7 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 250 W, Na & ΜΗ, 

ΔΥΟ 

ΕΠΑΦΩΝ 

 
ΤΕΜ. 

 
150 

 
12,4

5 

 
1.867,

50 

6
8 

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 70 - 400 W ΓΙΑ HPS & 70-

400W ΓΙΑ ΜH 
ΤΕΜ. 400 2,70 1.080,

00 

6
9 

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ ΜΕ 
ΒΑΣΗ 

ΤΕΜ. 150 14,2
5 

2.137,
50 

7
0 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Φ300 Οπάλ+ 
Βάση 

ΤΕΜ. 300 8,10 2.430,
00 

7
1 

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ ΚΑΤ 5 ΜΕΤΡ
. 

6500 0,25 1.625,
00 

7
2 

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ ΚΑΤ 5 Για 
εξωτερική 

χρήση 

ΜΕΤΡ
. 

1500 0,40 600,00 

7
3 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 
2ΧΟ,75 

ΜΕΤΡ
. 

650 0,25 162,50 

7
4 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 2Χ1 ΜΕΤΡ
. 

650 0,30 195,00 

7
5 

 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3X1.5 ΜΕΤΡ
. 

2000 0,55 1.100,
00 

7
6 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3Χ2,5 ΜΕΤΡ
. 

2000 0,85 1.700,
00 

7
7 

ΚΑΛΩΔΙΟ H07RN-F Καουτσούκ (EPR) 
3Χ2,5 

ΜΕΤΡ
. 

600 2,20 1.320,
00 

7
8 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY HO5VV-F 3X4 ΜΕΤΡ
. 

900 1,35 1.215,
00 

7
9 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 3X6 ΜΕΤΡ
. 

750 1,91 1.432,
50 

8
0 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 5Χ0,75 ΜΕΤΡ
. 

700 0,50 350,00 

8
1 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 5X1.5 ΜΕΤΡ
. 

2000 0,90 1.800,
00 
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8
2 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYLHY (HO5VV-F) 5X2.5 ΜΕΤΡ
. 

2000 1,40 2.800,
00 

8
3 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜHY (HΟ5VV-U) 
3X1.5 

ΜΕΤΡ
. 

1500 0,55 825,00 

8
4 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ E1VV-U 5Χ2,5 ΜΕΤΡ
. 

1500 1,40 2.100,
00 

8
5 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ E1VV-U 5Χ6 ΜΕΤΡ
. 

700 3,05 2.135,
00 

8
6 

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ E1VV-U 3Χ10 ΜΕΤΡ
. 

400 3,05 1.220,
00 

8
7 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ6 ΚΙΛ. 1000 4,95 4.950,
00 

8
8 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ Φ7 
(5/16") 

ΤΕΜ. 500 1,35 675,00 

8
9 

ΡΟΔΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 
Φ6 mm 

και Φ7 mm 

ΤΕΜ. 150 0,15 22,50 

 ΟΜΑΔΑ 2η - 
ΣΥΝΟΛΟ: 

55.608
,82 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3η 

9
0 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16Α ΝΕΟΖED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 2,85 228,00 

9
1 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20Α ΝΕΟΖED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 2,85 228,00 

9
2 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25Α ΝΕΟΖED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 2,85 228,00 

9
3 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α ΝΕΟΖED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 2,85 228,00 

9
4 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50Α ΝΕΟΖED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 2,85 228,00 

9
5 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63 Α DIAZED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 3,50 280,00 

9
6 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100Α ΝΕΟΖED 
(ΠΛΗΡΗΣ) 

ΤΕ
Μ. 

80 18,0
5 

1.444,
00 

9
7 

ΦΥΣΙΓΓΙ 25 Α ΔΕΗ ΤΕ
Μ. 

400 0,30 120,00 

9
8 

ΦΥΣΙΓΓΙ 35 Α ΔΕΗ ΤΕ
Μ. 

400 0,35 140,00 

9
9 

ΦΥΣΙΓΓΙ 50 Α ΔΕΗ ΤΕ
Μ. 

400 0,35 140,00 

1
0
0 

ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 25 Α ΤΕ
Μ. 

400 0,40 160,00 

1
0

ΦΥΣΙΓΓΙ DIAZED 35 Α ΤΕ
Μ. 

400 0,60 240,00 

ΑΔΑ: Ψ5Σ7ΩΗΜ-ΚΤΜ



83 

 

1 

1
0
2 

ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 16 A ΤΕ
Μ. 

400 0,30 120,00 

1
0
3 

ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED 35 A ΤΕ
Μ. 

400 0,35 140,00 

1
0
4 

ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΤΩΝ 4 A 

(5X20) 

ΤΕ
Μ. 

400 0,10 40,00 

1
0
5 

ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΤΩΝ 6 A 

(5X20) 

ΤΕ
Μ. 

400 0,10 40,00 

1
0
6 

ΦΥΣΙΓΓΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 
ΤΩΝ 8 Α 

(5X20) 

ΤΕ
Μ. 

400 0,10 40,00 

1
0
7 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΕ
Μ. 

40 1,15 46,00 

1
0
8 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΤΕ
Μ. 

40 4,55 182,00 

1
0
9 

ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΡΑΓΑΣ 2Χ40Α 

ΤΕ
Μ. 

50 21,4
5 

1.072,
50 

1
1
0 

ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΡΑΓΑΣ 2Χ63Α 

ΤΕ
Μ. 

50 36,6
5 

1.832,
50 

1
1
1 

ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΡΑΓΑΣ 4Χ40Α 

ΤΕ
Μ. 

50 28,9
5 

1.447,
50 

1
1
2 

ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

ΡΑΓΑΣ 4Χ63Α 

ΤΕ
Μ. 

50 47,9
0 

2.395,
00 

1
1
3 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 10 
A 

ΤΕ
Μ. 

40 2,15 86,00 

1
1
4 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 16 
A 

ΤΕ
Μ. 

40 2,15 86,00 

1
1
5 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 20 
A 

ΤΕ
Μ. 

40 2,15 86,00 

1
1
6 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 25 
A 

ΤΕ
Μ. 

40 2,15 86,00 

1
1
7 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1 X 40 A ΤΕ
Μ. 

40 2,50 100,00 
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1
1
8 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 2Χ40Α ΤΕ
Μ. 

40 4,90 196,00 

1
1
9 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X40Α ΤΕ
Μ. 

40 7,55 302,00 

1
2
0 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X63Α ΤΕ
Μ. 

40 10,3
0 

412,00 

1
2
1 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3X125Α ΤΕ
Μ. 

40 18,5
5 

742,00 

1
2
2 

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15ΚW ΤΕ
Μ. 

70 45,2
0 

3.164,
00 

1
2
3 

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4 X 40 A ΤΕ
Μ. 

70 27,2
0 

1.904,
00 

1
2
4 

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4 X 63 A ΤΕ
Μ. 

70 39,2
0 

2.744,
00 

 
1
2
5 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24 
ΩΡΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με εφεδρεία 

τουλάχιστον 100 ωρών 

 
ΤΕ
Μ. 

 
200 

 
25,7

5 

 
5.150,

00 

1
2
6 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΤΥΠΟΥ 

ΚΛΕΜΜΑΣ 

ΤΕ
Μ. 

150 0,80 120,00 

1
2
7 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ 
ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ 

ΡΑΓΑΣ 

ΤΕ
Μ. 

150 2,05 307,50 

1
2
8 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 4 ΣΤΟΙΧ.ΙΡ65 ΤΕ
Μ. 

70 8,25 577,50 

1
2
9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 12 ΣΤΟΙΧ.ΙΡ65 ΤΕ
Μ. 

70 15,8
0 

1.106,
00 

 ΟΜΑΔΑ 3η - 
ΣΥΝΟΛΟ: 

28.188
,50 

 

ΟΜΑΔΑ 1η - 
ΣΥΝΟΛΟ: 

77.493
,00 

ΟΜΑΔΑ 2η - 
ΣΥΝΟΛΟ: 

55.608
,82 

ΟΜΑΔΑ 3η - 
ΣΥΝΟΛΟ: 

28.188
,50 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 161.29
0,32 

ΦΠΑ 24%: 38.709
,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 200.00
0,00 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  172  /  2020. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   Ο Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος                   Τα Μέλη 
 Ιωάννης Σέγκος     Πλευράκης Εμμανουήλ     Ανυφαντάκης Εμμανουήλ 

                                    Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ 

                    Χειρακάκης Γεώργιος 

                                   Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος 

         Διαμαντάκης Εμμανουήλ 

Ο Ειδικός  Γραμματέας 

Νικόλαος Βασιλάκης 

               

      Γούρνες 

                                                     Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Ιωάννης Σέγκος 

Δήμαρχος Χερσονήσου 
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