
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                       ΚΑΙΣΑΙΑΝΘ: 11/4/2017 

ΔΘΜΟΣ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘΣ                                                              ΑΙΘ. ΡΩΤ.: 4471 

Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ 

ΓΑΦΕΙΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΒΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Διακήρυξη υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για την 

προμήθεια : ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ από την υπογραφή τησ 

ςφμβαςησ 

Προχπολογιςμόσ   39.855,00 € (χωρίσ ΦΠΑ) 

   ΦΠΑ 24%: 9.565,20 

Προχπολογιςμόσ   49.420,20 € (ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΠΑ).        
 

CPV 

31500000-1, 31600000-2, 31610000-5, 31720000-9, 44321000-6, 31320000-5, 

44320000-9, 44318000-2, 31681410-0, 31210000-1 

 

Ο Διμαρχοσ Καιςαριανισ 

διακθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν “Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για τθν 

ςυντιρθςθ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ και όλων των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου 

Καιςαριανισ, διάρκειασ ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ” με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, με τα ακόλουκα ςτοιχεία και όρουσ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΒΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

Ρόλθ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 16121 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2107292603-7 

Φαξ 2107292621 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  programmata@kessariani.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  (για τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ) 2 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΘΓΟΘΣ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.kessariani.gr  

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Καιςαριανισ 3  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ 
(Υποτομζασ ΟΤΑ)4 

  

τοιχεία Επικοινωνίασ 5  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.kessariani.gr του  Διμου Καιςαριανισ.6 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται  εγγράφωσ ςτο Δθμαρχιακό κατάςτθμα. 

γ) Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό 
ςτο Δθμαρχείο Καιςαριανισ: Βρυοφλων 125 & Κλαηομενϊν Τ.Κ. 161 21, τθλζφωνο: 
2132010725, Fax: 210 7292621, email:programmata@kessariani.gr τισ εργάςιμεσ 
μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ.   

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

                                                           

1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

3 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι 

κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

4 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) 

ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 4270/14. 
 

5
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η 

πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : 
………………………..» 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν  διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 
117 του ν. 4412/16.  

 

 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ7 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Καιςαριανισ. Θ δαπάνθ 

για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : Κ.Α. 70/6262.0001         Κ.Α. 20/6262.0001          

Κ.Α. 35/6262.0001      Κ.Α. 20/6261.0001     Κ.Α. 70/6261.0001         Κ.Α. 30/6262 .0001         

Κ.Α. 10/6262 .0001      Κ.Α. 10/6261 .0001  Κ.Α. 20/6261.0001 Κ.Α. 45/6262.0001 ςχετικζσ 

πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017  του Καιςαριανισ 8  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ  για τθν ςυντιρθςθ 

του Δθμοτικοφ φωτιςμοφ και όλων των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Καιςαριανισ                 

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

 

Α/Α  ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
CPV ΔΗΓΟ ΔΝΓ. ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ  ΤΝΟΛΟ 

1 80 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
250W ΝΑ 

ΛΑΜΠΣΖΡΔ   Δ40 
8,00 € 640,00 € 

2 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

400w Hg Δνδεικηικου 

Σύπου Philips HPLM 

400 

10,00 € 250,00 € 

3 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
500W ΛΑΜΠA 

ΣΤΠΟΤ HWL  E40   
28,00 € 280,00 € 

4 40 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

 ΛΑΜΠΔ 1000W 

Metal Halide 

ΠΡΟΒΟΛΔΑ Δ40     

55,00 € 2.200,00 € 

5 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΛΑΜΠΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ LED 

10-12W E27 

4,00 € 200,00 € 

6 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΛΑΜΠΔ 

ΦΘΟΡΗΜΟΤ 18W 
2,00 € 50,00 € 

7 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
 ΛΑΜΠΔ 400W HIS 

THX Δ40     
16,00 € 320,00 € 

8 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΠΡΟΒΟΛΔΗ HQI 

400W   ΝΑ 

ΠΔΡΗΔΥΔΣΑΗ ΚΑΗ 

ΛΑΜΠΑ           

100,00 € 1.000,00 € 

9 15 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ LED 

ΓΡΑΜΜΗΚΑ  

(120mm) 

60,00 € 900,00 € 

10 40 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΦΧΣΗΣΗΚO ΧΜΑ 

ΓΗΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ  

250W  

200,00 € 8.000,00 € 

                                                           

7
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

8
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ 

οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
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11 40 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΦΧΣΗΣΗΚO ΧΜΑ 

ΓΗΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ  

100W  

180,00 € 7.200,00 € 

12 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΑΞΟΝΗΚΟ 

ΦΧΣΗΣΗΚO 

ΝΑΣΡΗΟΤ ΜΔ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΧΜΑ 

ΓΗΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ  70W  

65,00 € 650,00 € 

13 300 ΣΔΜΑΥΗΟ 31600000-2 

ΓΔΜΑΣΗΚΑ TIRE UP 

ΤΦΗΞΖ 

ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

4mmX30cm 

0,05 € 15,00 € 

14 300 ΜΔΣΡΟ 31320000-5 
ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ 

3Υ1,5 
0,65 € 195,00 € 

15 100 ΜΔΣΡΟ 31320000-5 

ΜΟΝΟΠΟΛΗΚΟ 

ΚΑΛΧΓΗΟ ΣΤΠΟΤ 

ΓΔΖ 2,5mm 

ΥΟΝΣΡΖ ΓΗΠΛΖ 

ΜΟΝΧΖ 

Ονομαζηική ηάζη 

0.6/1 KV 

3,00 € 300,00 € 

16 80 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΔΚΚΗΝΖΣΔ-

ΣΡΑΓΓ. ΠΖΝΊΑ 35 

- 400 WATT  

4,00 € 320,00 € 

17 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΒΑΔΗ 80W Hg  

ΜΔ 

ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ 

ΝΣΟΤΡΑΛΟΤΜΗΝΗΟ 

35,00 € 700,00 € 

18 100 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
 ΓΤΑΛΗΝΔ 

ΑΦΑΛΔΗΔ 4Α   
0,10 € 10,00 € 

19 100 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
 ΓΤΑΛΗΝΔ 

ΑΦΑΛΔΗΔ 8Α   
0,10 € 10,00 € 

20 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΔ 

ΚΛΔΜΑ ΓΗΑ 

ΓΤΑΛΗΝΔ 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΤΡΣΑΡΧΣΔ 230V 

1,00 € 30,00 € 

21 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 
   

31681410-0 

ΜΟΝΧΣΗΚΔ 

ΣΑΗΝΗΔ  ΜΑΤΡΟ 
1,00 € 50,00 € 

22 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΣΑΗΝΗΔ 

ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΟΤ 
10,00 € 50,00 € 

23 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΣΑΥΔΗΑ ΣΖΞΔΧ 

20Α       

0,30 € 15,00 € 

24 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

 ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΣΑΥΔΗΑ ΣΖΞΔΧ 

25Α         

0,40 € 20,00 € 

25 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΣΑΥΔΗΑ ΣΖΞΔΧ 

35Α         

0,50 € 25,00 € 

26 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΣΑΥΔΗΑ ΣΖΞΔΧ 

63Α          

0,60 € 15,00 € 

27 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET 

25Α 
0,50 € 10,00 € 

28 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET 

35Α 
0,50 € 10,00 € 

29 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET 

50Α 
0,50 € 10,00 € 

30 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET   

63Α                     
0,50 € 10,00 € 
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31 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΦΤΗΓΓΗΑ ΓΔΖ   

35Α                     
0,50 € 25,00 € 

32 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΦΤΗΓΓΗΑ ΓΔΖ   

40Α                     
0,60 € 30,00 € 

33 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ ΓΔΖ  50Α                     0,70 € 35,00 € 

34 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ   16Α                          

3,00 € 60,00 € 

35 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ D  20Α                          

5,00 € 100,00 € 

36 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ D  25Α                          

5,50 € 165,00 € 

37 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΑΤΣΟΜΑΣΔ  

ΚΑΜΠΤΛΖ D  32Α                          

6,00 € 120,00 € 

38 4 ΣΔΜΑΥΗΟ 
  44318000-

2 

ΣΔΡΚΗ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

ΑΣΑΛΗ 50m / 2cm  

20,00 € 80,00 € 

39 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 44318000-2 

ΣΔΡΚΗ ΓΗΑΣΡΖΣΟ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ  25m / 

2cm     

4,00 € 20,00 € 

40 100 ΜΔΣΡΟ 44318000-2 

 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΟ 

ΓΗΑ ΑΞΟΝΗΚΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 6mm 

2,00 € 200,00 € 

41 200 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΣΑΡΣΔΡ 4 – 80W                                                        0,30 € 60,00 € 

42 100 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΣΑΡΣΔΡ 4 – 21W                                                        0,30 € 30,00 € 

43 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31720000-9 

ΔΠΗΣΖΡΖΣΔ 

ΣΑΖ 

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΗ   

400 VOLT              

25,00 € 125,00 € 

44 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31720000-9 
ΔΠΗΣΖΡΖΣΔ 

ΣΑΘΜΖ 
20,00 € 100,00 € 

45 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΗΓΖΡΟΨΣΟΗ 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΌ 

ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΑ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ' ΒΣ. 8Μ 

ΠΛΖΡΔΗ ΜΔ 

ΑΚΡΟΚΗΒΧΣΗΟ, 

ΒΑΖ & ΑΓΚΤΡΗΟ 

ΠΑΚΣΧΖ 

450,00 € 4.500,00 € 

46 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΒΡΑΥΗΟΝΔ 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

ΧΜΑΣΧΝ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

ΚΑΜΠΤΛΟΗ 

ΜΟΗΝΟΗ- ISO 9001-

CE 

10,00 € 100,00 € 

47 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-1 ΦΟΤΚΔ Φ 40 20,00 € 1.000,00 € 

48 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΒΑΔΗ ΑΦΑΛΗΧΝ 

ΠΛΖΡΔΗ 35 Α 
3,50 € 105,00 € 

49 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΒΑΔΗ 

ΑΦΑΛΔΗΧΝ 

ΠΛΖΡΔΗ 63 Α 

3,50 € 105,00 € 

50 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΒΑΔΗ 

ΑΦΑΛΔΗΧΝ  

ΣΤΠΟΤ ΝΔΟΔΣ 63 

Α ΠΛΖΡΔΗ  

3,50 € 35,00 € 

51 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 10mm) 

0,20 € 10,00 € 
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52 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 16mm) 

0,25 € 12,50 € 

53 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 25mm) 

0,40 € 20,00 € 

54 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 35mm) 

0,60 € 30,00 € 

55 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 50mm) 

0,80 € 40,00 € 

56 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 70mm) 

1,20 € 60,00 € 

57 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  (ΑΚΡΑΗΑ 

10mm) 

0,25 € 12,50 € 

58 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  (ΑΚΡΑΗΑ 

16mm) 

0,30 € 15,00 € 

59 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  (ΑΚΡΑΗΑ 

25mm) 

0,40 € 20,00 € 

60 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  (ΑΚΡΑΗΑ 

35mm) 

0,60 € 30,00 € 

61 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  (ΑΚΡΑΗΑ 

50m) 

0,90 € 45,00 € 

62 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ 

ΠΡΔΑ  (ΑΚΡΑΗΑ 

70mm) 

1,30 € 65,00 € 

63 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΑΡΔΝΗΚΟ 

ΡΔΤΜΑΣΟΛΖΠΣΖ 

16Α ΣΤΠΟΤ ΟΤΚΟ 

2,00 € 40,00 € 

64 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

 ΘΤΛΗΚΟ 

ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΖ 

16Α ΣΤΠΟΤ ΟΤΚΟ 

2,00 € 40,00 € 

65 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

 ΣΡΗΦΑΗΚΟ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

(ΡΔΛΛΔ) 4Υ40 Α 

30mA 

60,00 € 300,00 € 

66 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

 ΣΡΗΦΑΗΚΟ 

ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

(ΡΔΛΛΔ) 4Υ63 Α 

30mA 

80,00 € 400,00 € 

67 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

 ΜΟΝΟΦΑΗΚΟ 

ΓΑΗΦΟΡΗΚΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

(ΡΔΛΛΔ) 2Υ40Α  

30mA 

50,00 € 250,00 € 

68 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΡΔΛΔ ΡΑΓΑ 

ΦΟΡΣΗΟΤ   2ΝΟ 

2Υ25Α  

15,00 € 150,00 € 
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69 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΡΔΛΔ ΡΑΓΑ  

ΦΟΡΣΗΟΤ     4 ΝΟ 

4Υ40Α 

40,00 € 400,00 € 

70 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ 

ΡΑΓΑ 

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ 24H 

ΜΔ ΔΦΔΓΡΔΗΑ  

30,00 € 300,00 € 

71 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ   

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 4mm
2
 

1,00 € 20,00 € 

72 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ    

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 6mm
3
 

2,00 € 40,00 € 

73 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ   

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 

10mm
4
 

2,00 € 40,00 € 

74 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ   

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 

16mm
5
 

3,00 € 60,00 € 

75 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ  

ΚΛΔΜΜΔΝ) 

25mm
8
 

4,00 € 80,00 € 

76 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΜΟΝΟΦΑΗΚΟ 

ΦΟΡΖΣΟ 

ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΖ 

ΠΔΝΣΔ (5) 

ΘΔΔΧΝ 16Α ΜΔ 

ΠΑΡΟΥΗΚΟ ΚΛΧΓΗΟ 

3Υ2,5mm
2
 

10,00 € 50,00 € 

77 50 ΜΔΣΡΟ 31210000-1 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 

ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ 

ΧΛΖΝΑ ΠΗΡΑΛ 

Ø16 16mm/10.9mm 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

0,70 € 35,00 € 

78 50 ΜΔΣΡΟ 31210000-1 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 

ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ 

ΧΛΖΝΑ ΠΗΡΑΛ 

Ø25 25mm / 18,6 

mm 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

1,30 € 65,00 € 

79 100 ΜΔΣΡΟ 31210000-1 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 

ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ 

ΧΛΖΝΑ ΠΗΡΑΛ 

Ø32 32mm/24,3mm 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ 

1,60 € 160,00 € 

80 10 ΚΟΤΣΗΑ 
  44318000-

2 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ 

ΒΑΔΗ ΣΗΡΖΞΖ 

ΡΟΚΑ 9/25 

2,00 € 20,00 € 

81 10 ΚΟΤΣΗΑ 
  44318000-

2 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ 

ΒΑΔΗ ΣΗΡΖΞΖ 

ΡΟΚΑ 10/35 

2,50 € 25,00 € 

82 10 ΚΟΤΣΗΑ 
  44318000-

2 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ 

ΒΑΔΗ ΣΗΡΖΞΖ 

ΡΟΚΑ 12/35 

3,00 € 30,00 € 

83 5 ΚΟΤΣΗΑ 
  44318000-

2 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ 

ΒΑΔΗ ΣΗΡΖΞΖ 

ΡΟΚΑ 6/25 

2,00 € 10,00 € 
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84 10 ΚΟΤΣΗΑ 
  44318000-

2 

ΒΤΜΑΣΑ 

ΠΛΑΣΗΚΑ  6 mm
2 

ΣΑΥΔΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ 

ΥΣΤΠΖΜΑ (ΟΤΠΑ) 

2,00 € 20,00 € 

85 5 ΚΟΤΣΗΑ 
  44318000-

2 

ΒΤΜΑΣΑ 

ΠΛΑΣΗΚΑ 10 mm
2 

ΣΑΥΔΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ 

ΥΣΤΠΖΜΑ (ΟΤΠΑ) 

3,00 € 15,00 € 

86 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΠΤΚΝΧΣΔ 8-

18 μf 400V 
2,50 € 75,00 € 

87 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΣΡΑΓΓΑΛΗΣΗΚΑ 

ΠΖΝΔΗΑ ΜΠΑΛΑΣ  

70-400 WATT  

15,00 € 450,00 € 

88 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΔΚΚΗΝΖΣΔ 1000 

WATT  
10,00 € 250,00 € 

89 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32552100-8 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΓΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 

HIGHPATH 3750 

35,00 € 1.050,00 € 

90 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 32552100-8 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔ 

ΟΘΟΝΖ 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ 

ΥΔΗΡΗΜΧΝ ΓΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 

HIGHPATH 3750 

100,00 € 1.000,00 € 

91 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 

ΠΗΡΑΛ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΑΚΟΤΣΗΚΟΤ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ  

2,00 € 60,00 € 

92 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 

ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΤΝΓΔΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 3m 

1,00 € 30,00 € 

93 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 

ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΤΝΓΔΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 5m 

2,00 € 60,00 € 

94 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ  
5,00 € 50,00 € 

95 200 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΛΑΜΠΔ   LED 20W  

ΓΗΑ ΑΜΔΖ 

ΑΝΣΗΚΑΣΡΑΣΑΖ 

ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ 

ΦΘΟΡΗΟΤ 36W  

1,20m 

10,00 € 2.000,00 € 

96 6 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΦΧΣΗΣΗΚΑ LED 

ΓΡΟΜΧΝ 
240,00 € 1.440,00 € 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ  39.855,00 € 

ΦΠΑ 24% 9.565,20 € 

ΤΝΟΛΟ 49.420,20 € 
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν ι ανά είδοσ.9 (άρκρο 2.4.4.) 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 49.420,20 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 39.855,00 €   ΦΡΑ 24%: 
9.565,20). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 1  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει 10 τθσ τιμισ ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2.4.4 τθσ παροφςασ;. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ11: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 

Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ 

Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 

                                                           

9
 Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για 

ζνα, περιςςότερα και πόςα ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
10

 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
11

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά 
ςτο κείμενο και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

12
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»13,  , 

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

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,14 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)15  

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν16] 

Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 17,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ”18 

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

                                                           

13
 Ζωσ τθν 31.03.2017 για τθν παροχι ζννομθσ προςταςίασ κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμβάςεων άνω 

των ορίων παραμζνει ςε ιςχφ ο ν. 3886/2010, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. 27 τθσ παρ. 1 του άρκρου 
377, των παρ. 7,8 και 11 του άρκρου  379 με τθν επιφφλαξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 
376 του ν. 4412/2016.  

 Συνεπϊσ θ ςχετικι αναφορά ςτο ν. 3886/2010 ςυμπλθρϊνεται μόνο εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ 
αφορά ςε δθμόςια ςφμβαςθ προμθκειϊν άνω των ορίων 

14
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

15
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ 

κυκλοφορίασ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι 
εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι 
υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

16
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται 

ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379, 

17
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 

1θ Ιανουαρίου 2021  
18

 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ 
δθμοςίευςθ των προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

Θζματα”,  

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

και ςτοιχεία”,  

το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+, όπωσ ιςχφει19 *από 

01/01/2017   

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων »20 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Σθν μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (Παράρτθμα Α)  

 Τθσ με αρικμό 9/2017 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί: Ζγκριςθσ δαπάνθσ-

διάκεςθ πίςτωςθσ και προμικειασ «Θλεκτρολογικοφ υλικοφ  για τθν ςυντιρθςθ του 

Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ και όλων των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Καιςαριανισ» 

ςυνολικοφ ποςοφ 49.420,20€ κακϊσ και ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 Τισ αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με αρικμ.: ΑΑΥ 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206 και 207.  

 Τθσ με αρικμό 49/2017 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί: Ζγκριςθσ όρων 

διακιρυξθσ, για τθν προμικεια «Θλεκτρολογικοφ υλικοφ  για τθν ςυντιρθςθ του Δθμοτικοφ 

Φωτιςμοφ και όλων των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Καιςαριανισ»  βάςει του 

Ν.4412/2016. 

Τθσ με αρικμό 14/2017 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί: Συγκρότθςθσ επιτροπισ 
διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ αποτελζςματοσ (προμικειασ 
«Θλεκτρολογικοφ υλικοφ  για τθν ςυντιρθςθ του Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ και όλων των 
δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Καιςαριανισ»   με πρόχειρο διαγωνιςμό) ζτουσ 2017  

                                                           

19
 Από 01.01.2017 τίκεται ςε ιςχφ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” το 

οποίο με το άρκρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010  
20

 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 
παρ. 6 του ν. 4412/2016 (Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προςφορών είναι η 26/4/2017και ώρα 15:00 

μ.μ21 

Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί την Σετάρτη 27/4/2017 και ώρα 10:00 πμ 
ενώπιον τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ ςτο Δημαρχείο Καιςαριανήσ.  
 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 22 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 23.  

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :   www.kessariani.gr  24.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

                                                           

21
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 
(άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι 
διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 
του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου 
νόμου 

22
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 
4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, 
όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

23
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ 

τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, 
άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  

24
 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ 

δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν 
τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 
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βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 

τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ25  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           

25
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ26  είναι τα ακόλουκα: 

Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα27 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΘ: α) Τεχνικι ζκκεςθ β)) ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ,  γ) Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ, δ)  Τιμολόγιο μελζτθσ  ε) Συγγραφι υποχρεϊςεων,  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 Το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+28   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, κα πραγματοποιοφνται μζςω fax, 

email, ι τθλεφωνικά με τθν αρμόδια  υπθρεςία  ( fax:2107292621, τθλ.:2132010725 και 

email: programmata@kessariani.gr 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.kessariani.gr του  Διμου Καιςαριανισ 

Επίςθσ όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

                                                           

26
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 

14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο 
παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ 
προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων 
για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι 
περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

27
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων, υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
28

 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο του Διμου 

Καιςαριανισ,  το αργότερο πζντε (5)  θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 

οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 

όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν 

από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 

ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν29. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα30 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.31 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/1984 (Αϋ188).32 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 

που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 

επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 

μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

                                                           

29
 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

30
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) 

ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι 
μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν 
ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

31
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

32
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 

που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 

είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 

προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 

τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (προςπεκτουσ) και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 

αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα33. 

2.1.5 Δγγπήζεηο34 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 

ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 

τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 

απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 

πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 

τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

                                                           

33
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

34
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 

να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.35 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι36 για τθν 

υποβολι προςφοράσ 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 

τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.37   

  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο38 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν 

απαιτείται να κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ39, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου α’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 72 του Ν. 4412/16 (περί διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ) 

                                                           

35
 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται 
θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των 
χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

36
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

37
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

38 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016
 

39
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 

17PROC006059715 2017-04-11



2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ40  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 

πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ41 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 

166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 

τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

                                                           

40
 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

41
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 

να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 

όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 

του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ42.  

2.2.3.3. Αποκλείεται43 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ:  

                                                           

42
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ 
κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

43
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 

ν. 4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και 
κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ 
διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ 
επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα 
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκαθάριςησ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 

ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 

μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ44,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ 

παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 

                                                                                                                                                                      

ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

44
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω 

των ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2.  
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αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 

εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ)45. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 

πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 

περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.446 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 

αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 

ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 

αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 

επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 

δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 47. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 

κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 

του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 

του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           

45
 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία 

τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο 
του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

46
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 

47
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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[Κριτήρια Επιλογής]48  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο49  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 

ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ 

Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 

ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 

Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ50  

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα51  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται52 : 

                                                           

48
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν 

κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να 
επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, 
περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

49
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

50
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 

51
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. 

μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ 
αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε 
κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να 
διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ 
που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα 
ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο 
και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, 
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν 
οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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α)  να διακζτουν ISO 9001:2008 ι άλλα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων και θ εφαρμογι ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ ποιότθτασ, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε 

πρότυπα  

2.2.6 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.6.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι 

τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-

2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα 2, το οποίο αποτελεί 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ53 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.6.2 Απνδεηθηηθά κέζα54 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά 

τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 

4412/201655. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 

αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 

λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 

δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 

ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

                                                                                                                                                                      

52
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 

53
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ 
Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

54
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα 
κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα 
ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

55
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 

ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά 

και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν56. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά57: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 

μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό 

ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

                                                           

56
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

57
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 

εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 

οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 

παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 

ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 

οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί 

φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 

αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ 

που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.58 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν 

Αμυντικοφ Υλικοφ  

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

προςκομίηουν ISO 9001:2008 ι άλλα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

                                                           

58
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε 

διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

17PROC006059715 2017-04-11



οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων και θ εφαρμογι ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ ποιότθτασ, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε 

πρότυπα. 59 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 

να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, 

το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 

οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ60 που 

προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 

κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 

να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 

των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 

ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 

οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 

τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 

καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 

από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

                                                           

59
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II 

του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε 
περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο 
άρκρο 2.2.6. 

60
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο61  

Κριτιριο ανάκεςθσ62 τθσ Σφμβαςθσ63 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά:   βάςει τιμισ64 ανά είδοσ 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ 

Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςθσ ποςότθτασ  τθσ προμικειασ ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 

ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ65. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

Θ καταλθκτικι προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ είναι 
κατϋελάχιςτον δϊδεκα (12) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ 
ςφμβαςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ, και ορίηεται  τθν 26/4/2017 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο 
πρωτόκολλο του Διμου ο οποίοσ κα ςυνοδεφεται από ςχετικό διαβιβαςτικό (αίτθςθ 
υποβολισ προςφοράσ) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και 
ϊρασ δεν κα γίνεται δεκτι καμία προςφορά. 

                                                           

61
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
62

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ 
ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ 
των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ 
ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ 
(παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

63 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ 

(L 296).
 

64
 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο 

προϊςχφςαν δίκαιο (Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ 
αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

65
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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- Στον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

1. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 

2. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ Αρχισ:  «ΔΘΜΟΣ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘΣ». 

3. Ο  τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

5. Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ 

διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του 

διεφκυνςθ (email). 

- Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία 

όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

-. Τα περιεχόμενα του ανωτζρω φακζλου ορίηονται ωσ εξισ: 

Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ « Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 

προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει 
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ ιςτοςελίδα του Διμου 
www.kessariani.gr και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα 2) και 
κάκε ςχετικό νόμιμο ζντυπο. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
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Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνική Προςφορά»  

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 1 τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 
με τεχνικά ςτοιχεία βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξησ και υποβολήσ 
οικονομικών προςφορών 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ) και 
ςυμπλθρϊνεται ςτο ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ που ορίηεται ςτο Ραράρτθμα 3 τθσ 
διακιρυξθσ. 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και κα αναγράφεται 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 
% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 

που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 

προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ 

τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 

τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφζρουν τιμι για όποια είδθ (άρκρο τιμολογίου 

προχπολογιςμοφ) εμπίπτουν ςτο πεδίο δράςθσ τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ανακζςει ςε περιςςότερουσ από ζνα οικονομικοφσ φορείσ 

είδθ τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τθν βζλτιςτθ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ανά 

είδοσ τθσ μελζτθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν66. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ67   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα ζξι (6)  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

                                                           

66
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

67
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 

προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 

παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ68 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 

πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 

2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 

οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 

(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,69  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 

ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 

                                                           

68
 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 

69
 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ 

ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 

ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν 
και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ζχει οριςτεί ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Τεχνικι προςφορά» 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» 

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Θ μθ 
παρουςία ενόσ ι περιςςοτζρων προςφερόντων ι των νομίμων εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ δεν αποτελεί αιτία αναβολισ τθσ διαδικαςίασ. 

Αρχικά αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται από τθν 
Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι 
προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό.  

       Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και 

ςυμπλθρϊνει το ανωτζρω πρακτικό για τθν απόρριψθ των προςφορϊν που δεν γίνονται 

αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, αποςφραγίηονται οι 
ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν και ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, οι φάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν ολοκλθρωκεί κάποιο από τα παραπάνω ςτάδια 
αποςφράγιςθσ των υποφακζλων με τον ζλεγχο των δικαιολογθτικων ςυμμετοχισ ι τθν 
αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, κα οριςτεί νζα δθμόςια ςυνεδρίαςθ για τθν 
αποςφράγιςθ των υποφακζλων των οικονομικϊν προςφορϊν, μετά από ειδικι πρόςκλθςθ 
τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν μονογράφονται από τθν επιτροπι και φυλάςςονται μζχρι τθ νζα 
δθμόςια ςυνεδρίαςθ. 
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Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4 και ολοκλθρϊνει το πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με 
βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (άρκρο 2.4.4) και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 

διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 

περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι70 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 

τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 

κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 

γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων 

που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ71. 

Τα αποτελζςματα  των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. 

 Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 

του Ν. 4412/2016. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο72 - 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ 

ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), 

και τον καλεί να υποβάλει ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 73 από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 

παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτισ. 

                                                           

70
 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

71
 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

72
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

73
 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ 

άνω άρκρου 103 του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό 
ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν 
ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ του οποίου κα 
πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, προςκομίηονται από τον προςφζροντα («προςωρινό 

ανάδοχο»), εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο του Διμου. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί 

ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται 

προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε 

(5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι για 

μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 

μεταβολζσ)74.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν 

προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι 

πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.5 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 

αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ) για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 

                                                           

74
 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 

ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό 30%75 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ 

ποςότθτασ και ποςοςτό 50%76 ςτθν  περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ 

μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 

προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

Α) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 

υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.6.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 

μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 [3.4] Δλζηάζεηο [πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ] 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 

τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ 

ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ77, θ οποία αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ 

ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ 

                                                           

75
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 

100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 
100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016) 

76
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016) 

77
 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 

καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 

του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με 

πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 

διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 

αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 

ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 

επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 

αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 

του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 

τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 

του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με 

το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 
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τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 

τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 

δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 

αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 

χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.78. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 

ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 

διαδικαςία. του] 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 

υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 

υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 

τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 

δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 

και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 79 80 

                                                           

78
 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 

79
 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 

80
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι και εφόςον πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο81  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 

ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 

του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                                                                                                                                      

ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι 
ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, 
κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ 
ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α 
ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

81
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των  

παραδοκζντων ειδϊν, αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ από τισ 

αρμόδιεσ επιτροπζσ ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ.β του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο του ωσ άνω νόμου. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 

του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 

βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 

ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/201682 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 

και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ83  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει 

τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 

ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 

ν. 4412/2016.  

                                                           

82
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 

αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 
4412/2016 

83
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 

χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο84 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ 

που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 

επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 

υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 

παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 

ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου 

ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ85   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 

παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε 

                                                           

84
 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 

85
 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 

προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςε προκεςμία πζντε (5) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ εντολισ τθσ υπθρεςία ςτθν αποκικθ του Διμου 
Καιςαριανισ. 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 

δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του 

Ν.4412/1686  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το 

Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 

υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 

παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ 

τρόπουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον 

ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 

(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των 

υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

                                                           

86
 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ 

προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του 
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και 
επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ 
ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ 
και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 

βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν 

να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από 

αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 

ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων 

που  διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να 

ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 

αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο 

μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 

μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

Τα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τον Διμο Καιςαριανισ.  

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 

πραγματοποιείται  ςε προκεςμία τριϊν  (3) εργαςίμων θμερϊν μετά από κάκε τμθματικι 

παράδοςθ των υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 209 του Ν. 4412/2016. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 

από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 

παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου 

και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με 

βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 

δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 

πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 

που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν 

μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε 

τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι 

παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 

άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα. Θι εγγυθτικι επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν 
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ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 

ςχετικϊν πρωτοκόλλων.87 

 

 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 

των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 

ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 

απόφαςθ αυτι. 

 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που 

ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ 

λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 

του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

ΣΑΜΕΛΟ ΗΛΙΑ 

 

 

                                                           

87
 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ 

Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΘ: α)Συγγραφι υποχρεϊςεων, β) Τιμολόγιο μελζτθσ, γ) Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ, δ) ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ, ε)Τεχνικι περιγραφι 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 Το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+88   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

88
 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
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A1  ΕΝΣΤΠΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2017              ελίδα 1 από 1 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΒΡΤΟΤΛΩΝ & ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 
ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 16121ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

49.420,20€ πιένλ ΦΠΑΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:Σ1α2017 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Α. Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα " ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΚΑΙΑΡΙΑΝΗΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ." 
 γηα ηελ νκαιή  θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ καο, γηα ην έηνο 2017.  Η πξνκήζεηα ζα 

θαιύςεη ηηο αλάγθεο όισλ ησλ δηεπζύλζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο. 

Β. Η αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ : 

ΑΡΑΝΣΑ ENNEAΥΙΛΙΑΔΩΝΣΕΣΡΑΚΟΙΩΝ ΕΙΚΟΙ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΛΕΠΣΩΝ #49.420,20 

€.#ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θπα θαη ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ. 

Γ. Η δηελέξγεηα ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Πξόρεηξν Γηαγσληζκό θαη 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε αλά είδνο ηηκή. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ηκεκαηηθά αιιά θαη γηα ην ζύλνιν 
ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ . Γεθηέο ζα γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ 
εηδώλ ή ζε κεξηθά είδε γηα όιε ηε δεηνύκελε πνζόηεηα απηώλ, όπσο απηά αλαιύνληαη ζηνλ 
ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    22/2/2017 

 
      ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                                  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ           
Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΩΝ                        
ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ         
 
 
ΚΩΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ               ΒΑΙΛΗ  ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ       

ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ   ΜΗΥΑΝΙΚΟΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 
 

 
                                                                                      ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ   ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 
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Εικόνα 1    250WSODD= 91mmL=227mm 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ    
 
 

ΑΘΟ 1 ΛΑΜΡΤΗΑΣ 250 Watt  Νατρίου Υψθλισ 
ΡίεςθσΟλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 100 V , Ολνκαζηηθή  Ηζρχο  

Λεηηνπξγίαο  250 W , θαηαγεγξακκέλε θαηαλάισζε 255 W ,  
Έληαζε νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο  2,9 5 Α, Σάζε εθθίλεζεο  3,3 /5.0 
KVp ,  Ολνκαζηηθή απφδνζε 124 lm/W ,   Καηαλάισζε ελέξγεηαο 
281 KWh /1000h ,  Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή 31.100 lm  
,Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 2000Κ,   Υξσκαηηθή Απφδνζε RA 20 ,  
πληειεζηήο ζπληήξεζεο απφδνζεο ιακπηήξα /θσηεηλήο  ξνήο  
0.98/2000h- 0,94/20.000h.  Γηαζηάζεηο (Γηάκεηξνο 91mm - Μήθνο 

226mm ),  Πεξηερφκελν πιηθνχ ραξαθηεξηζκνχ 24mg  , Μέγηζηε ζεξκνθξαζία θειχθνπο  400νC , 
Μέγηζηε Θεξκνθξαζία βάζεο 250νC.  Γηάξθεηα δσήο 32.000h , Κάλσκας Ε40 , πρλφηεηα 
ιεηηνπξγίαο 50 ΖΕ, Θέζε ιεηηνπξγίαο νπνηαδήπνηε , ξπζκηδφκελε ιπρλία  ,Φζνξίδνπζα επηθάιπςε.  
Απαηηεί ζχζηεκα έλαπζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Κιάζε θαηαλάισζεο Α.  Υαξαθηεξηζηηθφ θίηξηλν 
ρξψκα  θνληά ζηα 580 nm ιφγσ κεησκέλεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη  γηα θσηηζκφ 
δξφκσλ - ιεσθφξσλ ζε θσηηζηηθφ ηζηνχ 9-13m χςνπο. 

 
 
 
 
 
 
 

 πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ 12 ηεκαρίσλ.   Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)    8 € 
 
 

ΑΘΟ2ΛΑΜΡΤΗΑΣ 250 Watt Υδραργφρου Υψθλισ 
ΡίεςθσΟλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 130 V , Ολνκαζηηθή  Ηζρχο 

Λεηηνπξγίαο  250 W , θαηαγεγξακκέλε θαηαλάισζε 255 W , 
Έληαζε νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο  2,13  Α, Σάζε εθθίλεζεο  3,3 /5.0 
KVp  ,  Ολνκαζηηθή απφδνζε 53 lm/W , Καηαλάισζε ελέξγεηαο 
275Κwh/1000h ,Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή 13.000 lm  
,Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο 4000Κ,   Υξσκαηηθή Απφδνζε RA 40 , 
πληειεζηήο ζπληήξεζεο απφδνζεο ιακπηήξα /θσηεηλήο  ξνήο  
0.91/8000h- 0,77/20.000h. Γηαζηάζεηο (Γηάκεηξνο 91mm - Μήθνο 

228mm ),  Πεξηερφκελν πιηθνχ ραξαθηεξηζκνχ 39,1 mg  , Γηάξθεηα δσήο 24.000h , Κάλσκας Ε40 , 
πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50 ΖΕ, Θέζε ιεηηνπξγίαο νπνηαδήπνηε , ξπζκηδφκελε φρη, ιπρλία κε , 
Φζνξίδνπζα επηθάιπςε.  Απαηηεί ζχζηεκα έλαπζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Κιάζε θαηαλάισζεο Β.  
Υαξαθηεξηζηηθφ ιεπθφ ρξψκα  θνληά ζηα ςπρξφ ιεπθφ , ιφγσ κεγάιεο  ρξσκαηηθήο απφδνζεο 
ηδαληθή γηα ρξήζε θσηηζκφ δξφκσλ - ιεσθφξσλ ζε θσηηζηηθφ ηζηνχ 9-13m χςνπο. Σύμθωνα με 
οδηγία ηης ΕΕ (ErP - EnergyrelatedProduct - legislation (CommissionRegulation (EC) No 245/2009) ) 
από 13 Απριλίοσ ηοσ 2015 καηαργούνηαι και δεν τρηζιμοποιούνηαι ζηις τώρες ηης ΕΕ 

 
 
 
 
 
 

πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ 12 ηεκαρίσλ.   Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)    5,53 € 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2a    250WHgD= 91mmL=228mm 
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ΑΘΟ3ΛΑΜΡΤΗΑ 500 WattHgενδεικτικοφ τφπου 
HWL(Mbft) Με θάιπθα Δ40 , ζρήκα ιακπηήξα ειιεηςνεηδέο , 

Γηάθαλν, κε  ρξφλν  δσήο έσο 10.000 h , ζεξκνθξαζία 
ρξψκαηνο 4200-4500Κ , θσηεηλή ξνή  14000 Lm  , 
ζπληειεζηήο απφδνζεο θνληά ζηα  26 lm /W . δείθηεο 
ρξσκαηηθήο απφδνζεο 49Ra    Δλεξγεηαθήο Σάμεο B  Ηζρχο 
500 watt , Σάζε Λακπηήξα 240V , Ολνκαζηηθφ ξεχκα  
ιακπηήξα 2.41 A  , Πεξηεθηηθφηεηα πιηθνχ ραξαθηεξηζκνχ 

41.1mg Hg ,  θαηαλάισζε ελέξγεηαο  583Kwh/1000h ,Κάιπθαο Δ40, ζεξκνθξαζία θάιπθα 250oC-
380oC , ξπζκηδφκελνο OXI,   ζέζε ιεηηνπξγίαο p20 [Παξάιιειε +/- 20o  ή Οξηδφληηα ] , ρξφλνο 
έλαπζεο 10 sec.Πνιχ θαιφο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο  κπνξεί λα εθθηλεζεί ζε ζχζηεκα 
ιακπηήξσλ πδξαξγχξνπ αληίζηνηρεο ηζρχνο εθπέκπεη επράξηζην ιεπθφ ρξψκα ζχλζεζεο  400-600 
nm. Bαξνο 240gr.Σάζε εθθίλεζεο 0.198KVp . Δπίζηξσζε απφ θζνξίδνπζα νπζία.  

 

 
 
 
 
 
 

πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ 12 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο( ηεκάρην)    28 € 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΛΑΜΠΣΖΡΑ 1000  WattHQIγηα  πξνβνιέα .  
Με θάιπθα Δ40 , ζρήκα ιακπηήξα ειιεηςνεηδέο, Κάιπθαο: E40 ,Ηζρχο: 
1000W ,Σάζε ιεηηνπξγίαο: 230V ,Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο (Kelvin): 
7250K  Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra (CRI): 60 έσο 81Ra  
Γηάκεηξνο Φ ή πιάηνο Dmax: 76mm  Μήθνο Lmax: 345mm 
Φσηεηλή ξνή (lumens): 85000lm Γηάξθεηα δσήο (ψξεο): 9000hr 
Πεξηεθηηθφηεηα πδξαξγχξνπ: 60mg Απαηηείηαη εμσηεξηθφ ballast   θαη 

θιεηζηφ θσηηζηηθφ  απφδνζε 86lm/W  , Δλεξγεηαθή θιάζε  A+ , Μέζε νλνκαζηηθή δηάξθεηα δσήο  
12000h , σιελνεηδέο κνλνχ άθξνπ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ 40 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο( ηεκάρην)    

55 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα α23    500WHgD= 122mmL=275mm 

Εικόνα α34a   1000WHgD= 76mmL=345mm 
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ΑΡΘΡΟ 5ΛΑΜΡΤΗΑ 400 Watt  μεταλλικϊν 
αλογονιδίωνγηα  πξνβνιέα .   Με θάιπθα Δ40 , ζρήκα 

ιακπηήξα Σ46mm , Γηάθαλν, κε  ρξφλν  δσήο έσο 15000 
h , ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 4200-4500Κ , θσηεηλή ξνή 
36000- 41000 Lm  , ζπληειεζηήο απφδνζεο θνληά ζηα  
92 lm /W . δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο 65 Ra    
Δλεξγεηαθήο Σάμεο Α+ ΄΄ Ηζρχο 400 watt , Σάζε 
Λακπηήξα 125V , Ολνκαζηηθφ ξεχκα  ιακπηήξα 3,4 A  , 

Πεξηεθηηθφηεηα πιηθνχ ραξαθηεξηζκνχ 29,5 mg  ,  θαηαλάισζε ελέξγεηαο  420 Kwh/1000h , Κάλσκας 
Ε40, ζεξκνθξαζία θάιπθα 250oC , ξπζκηδφκελνο OXI,   ζέζε ιεηηνπξγίαο p20 [Παξάιιειε +/- 20o  ή 
Οξηδφληηα ] , ρξφλνο έλαπζεο 10 sec .Πνιχ θαιφο δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο  κπνξεί λα εθθηλεζεί ζε 
ζχζηεκα ιακπηήξσλ πδξαξγχξνπ αληίζηνηρεο ηζρχνο εθπέκπεη επράξηζην ιεπθφ ρξψκα ζχλζεζεο  400-
600 nm 

 

 
 
 
 
 
 
 

πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ 40 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο( ηεκάρην)    16 € 
 

 
 

ΑΘΟ 6 ΛΑΜΡΕΣ LED 10 - 12Watt  ( γηα πιαθνληέξα ηχπνπ ρειψλα ε νπνία έρεη δηαζηάζεηο 

178mm x 123mm x115mm  ) . Οη ιπρλίεο έρνπλ ηζρχ 10-12W.  Οη ιπρλίεο ζα πξέπεη λα  είλαη ηχπνπ 
Led κε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη θάιπθα Δ27, ε ηάζε ιεηηνπξγίαο είλαη 220-240V. Θα έρεη θσηεηλή ξνή 
ηνπιάρηζηνλ 1.000 lm θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 15.000ψξεο. Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2700 Κ. θαη ζπληειεζηή απφδνζεο   55 lm/W. Μέγηζην κήθνο 110mm. 

 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   4€ 

 
 

 ΑΘΟ7 

ΛΑΜΡΤΗΕΣ ΦΘΟΙΣΜΟΥ 18 Watt  Με θάιπθα 

G13 ζρήκα ιακπηήξα Σ8  κε ρξφλν  δσήο 20000 
h θαη  ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ~  6500Κ, θσηεηλή 
ξνή 1300 Lm . Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο 85 

Ra.  Γηαζηάζεηο : ζπλνιηθφ κήθνο 600 mm θαη δηάκεηξν  max 26 mm ,Δλεξγεηαθήο Σάμεο Α    

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   1,26 € 

 
 
 
 

 
 

ΑΘΟ 8 ΛΑΜΡΤΗΕΣ  LED20 Watt   
Με θάιπθα G13 ζρήκα ιακπηήξα Σ8 
ρξφλνο  δσήο  30.000-40.000 h , 

Εικόνα 9b   LED  16-18-20 W  T8/G13   D= 26-28 mm  L= 1204mm 
mm 

 

Εικόνα 8  18WT8/G13   D= 28 
mmL=604 mm 

 

e 

Εικόνα 2     4000w  ΗQID=63mmL=270mm 
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ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000,4000 ,6000 θαη  6500Κ  κε θσηεηλή ξνή 1850 -2050 Lm νη ιακπηήξεο 
20W  κε  ζπληειεζηή απφδνζεο πεξίπνπ  111 lm /W  . Γηαζηάζεηο  ζπλνιηθφ κήθνο 1204 mm θαη 
δηάκεηξνο  max 28 mm , Ra>85 ,Δλεξγεηαθήο Σάμεο Α+ αληηθαζηζηνχλ άκεζα ηνπο ιακπηήξεο 
θζνξηζκνχ κε ή ρσξίο ηερληθέο παξεκβάζεηο ηάζε ιεηηνπξγίαο 100-240V. Γελ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν ( 
Hg), ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  -10 κε 50νC, γσλία θσηηζκνχ 330ν , ζπληειεζηήο ηζρχνο 0.95, δελ 
ξπζκίδνληαη . Πεξίπνπ δηάξθεηαο 30.000  on/off  .Μεδεληθή εθπνκπή αθηηλνβνιίαο – θηιηθνί πξνο ην 
πεξηβάιινλ. Υακειή εθπνκπή ζεξκφηεηαο,  Τςειή απνδνηηθφηεηα αθνχ δηαηεξνχλ ην 100% ηεο 
απφδνζήο ηνπο κέρξη ην ηέινο, Πηζηνπνηεηηθά: CE RoHS . Με ή ρσξίο δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θάιπθα 

  πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ  20 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    16 € 

 

 

 

ΑΘΟ9ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ  ΓΙΑ ΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΟΥΣ  
100& 250 watt.Αναγόμενο χωρίσ εργαλεία από πάνω θ βάςθ να 
είναι ςτερεωμζνθ ςτον ιςτό. Iθαλφ λα εθθίλεζε ιακπηήξα  

100,250w πςειήο πίεζεο Ναηξίνπ.Σν θσηηζηηθφ ζψκα πξέπεη  
είλαη ρακεινχ θφζηνπο   θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή απφ 
θξάκα αινπκηλίνπ  επεμεξγαζκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή.  Με 
IP66 θαη ΗΚ08 . Πξέπεη λα έρεη  ηδηαίηεξε  αληνρή ζηελ θζνξά θαη 
ζηελ ππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία.Σν θαπάθη θσηηζκνχ λα είλαη 
απφ γπαιί  κε ζεξκηθή απαγσγή  ή  πνιπθαξβνληθφ  πιηθφ δηάθαλν 
θαη κε αληηγπξαληηθέο  θαη αληηαλεκηθέο ηδηφηεηεο. Ο δηάθαλνο 
πξνθπιαθηήξαο θσηηζκνχ λα κπνξεί επηθνπξηθά λα επηιερζεί  
κεηαμχ  ειιεηςνεηδνχο ηχπνπ αιιά θαη επίπεδνπ ηχπνπ αλάινγα 
ηελ επηζπκεηή δηάρπζε ηεο δέζκεο ηνπ θσηηζκνχ. Ζ βάζε 

ζηεξεψζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα  απνηειείηαη απφ αινπκίλην γηα αληνρή ζην ζεκείν έλσζεο κε ην 
ζσιήλα ζηεξέσζεο.  Ζ ιπρληνιαβή λα είλαη απφ πνξζειάλε ή άιιν αλάινγν κνλσηηθφ πιηθφ  κε 
δπλαηφηεηα θάζεηεο ή νξηδφληηαο ξχζκηζεο. Ο αγσγφο ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα εηζέξρεηαη απφ νπή 
κε πξνζηαζία IP68. Δπηζπκεηφ αιιά φρη απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη θίιηξν απφ ηεθιφλ γηα 
απνζπκπίεζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο . Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ αλαθιαζηήξα ν νπνίνο 
πξέπεη λα είλαη απφ αλνδεησκέλν  θαζαξφηεηαο  99% αινπκίλην ε παξφκνην αλαθιαζηηθφ πιηθφ . 
Δπηζπκεηφ αιιά φρη απαξαίηεην  λα είλαη  πξνξπζκηζκέλν απφ εξγνζηαζηαθή θαηαζθεπή ψζηε ην  
χςνο ζηεξέσζεο   πνπ είλαη 3,5  θνξέο  ην πιάηνο  δηάρπζεο ηεο δέζκεο ηνπ θσηφο.  Ζ βάζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο έλαπζεο πξέπεη λα είλαη απφ γαιβαληζκέλν αηζάιη ε απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ClassII. 
Να έρεη ClassII ζχζηεκα γηα ειεθηξηθή απνκφλσζε ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο   φηαλ αλνίγεηαη ην 
θσηηζηηθφ γηα ζπληήξεζε. Να έρεη είζνδν γηα βάζε ζηεξέσζεο   δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ  60mm κε 
δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο δηαηνκήο κε εηδηθή βάζε ζε δηαηνκή 72 ÷ 76mm αιιά θαη θιίζε ζε γσλίεο 
0ν ,5ν ,10ν  . Να ζπλδέεηαη ζε δίθηπν ηάζεο 240V50Hz κε αλάινγν  ζχζηεκα έλαπζεο ηνπ 
πξνεπηιεγφκελνπ ιακπηήξα αιιά κε  ππθλσηή  δηφξζσζεο ζπλεκίηνλνπ.  
                Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα  θαη ηηο αλάινγεο δηαζηάζεηο  λα ζηειερψζεη λα θηινμελήζεη  
ιακπηήξεο  πςειήο πίεζεο Ναηξίνπ 150 ή 250 WattΟη δηαζηάζεηο ζηηο εηθφλεο  είλαη ελδεηθηηθέο 
ηχπσλ ηνπ εκπνξίνπ, επηζπκεηέο  αιιά φρη απαξαίηεηέο 
Σα θσηηζηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ηα παξαθάησ Πηζηνπνηεηηθά : 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 
2.   Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ENEC  

3.   Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE  πνπ δείρλεη ηελ ζπκθσλία κε: 
-ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν θσηηζηηθψλ) 
-ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ πξφηππν ηεο θαηεγνξίαο ησλ θσηηζηηθψλ δξφκνπ) 
-ΔΝ  62471 (Πξφηππν γηα θσηνβηνινγηθέο (photobiological) επηδξάζεηο. 
-ΔΝ55015/ΔΝ61547(Πξφηππν ξαδηνηαξαρψλαηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 
-EN 61000-3-2/EN 61000-3-3 (Πξφηππν Αξκνληθψλ θαη Γηαθπκάλζεσλ) 

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   180  - 250  € αλάινγα κεραληζκφ  έλαπζεο 
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ΑΘΟ 10  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ LED  ΓΙΑ ΔΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΟΥΣ  ΣΕ ΒΑΧΙΟΝΑ 
Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά βξαρίνλνο ηερλνινγίαο LED πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
παξαθάησ απαηηήζεηο: 
Να είλαη επξσπατθνχ νίθνπ θαηαζθεπήο. Να πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή 
(επσλπκία εξγνζηαζίνπ, έδξα, θηι). 
Ζ ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη <110W. 
Ζ θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (κε απψιεηεο) λα είλαη >10.200lm 
Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη >90 lm/W 
Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε ζπληήξεζεο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
θσηηζηηθνχ (νμείδσζε, βαλδαιηζκνί , θαηξηθέο ζπλζήθεο), ην ζψκα ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην θαη κε 
αληηβαλδαιηζηηθή πξνζηαζία > IK08. Σν εμσηεξηθφ θάιπκκα ζα πξέπεη λα είλαη απφ δηαθαλέο 
επίπεδν γπαιί γηα ηελ κέγηζηε δηαπεξαηφηεηα θαη αληνρή ζε κεραληθέο θαη ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο. 
Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή δηαπεξαηφηεηα, ηελ απφιπηε ζηαζεξνπνίεζε σο πξνο 
ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, αλζεθηηθφ ζηε ξχπαλζε θαη ζηελ ρεκηθή αιινίσζε (π.ρ. απνξξίκκαηα 
πνπιηψλ) , φπσο επίζεο θα ηελ απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηηο ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. 
Γηα λα εμαζθαιηζηεί απνηειεζκαηηθφο θσηηζκφο κε ηηε ειάρηζηεο δπλαηέο απψιεηεο, ην θσηηζηηθφ 
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν γσληφκεηξν γηα ηελ θιίζε ηνπ , κε βήκα 5ν θαη 
δπλαηφηεηα θιίζεο ηνπιάρηζηνλ απφ -15ν κέρξη +15ν, θαζψο θαη εμαξηήκαηα πξνζαξκνγήο ζε 
βξαρίνλα ή ζε ηζηφ δηαθφξσλ δηαηνκψλ, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα εθφζνλ 
ρξεηαζηεί θαηά ηελ εγθαηάζηαζε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξειθφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
ηεο θσηηδφκελεο πεξηνρήο. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε ζπληήξεζεο θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
θσηηζηηθνχ, ην ζψκα θαη ην θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αληνρή ζε κεραληθή 
θξνχζε κε βαζκφ > IK08Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία σο πξνο ηε 
δηείζδπζε λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη πξνζηαζία σο πξνο ηε δηείζδπζε ζθφλεο θαη ζσκαηηδίσλ ζε 
βαζκφ πξνζηαζίαο IP66 γηα φια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνχ (δειαδή ηφζν γηα ην ρψξν ηεο θσηεηλήο 
πεγήο φζν θαη γηα ην ρψξν ηνπ ηξνθνδνηηθνχ) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ε 
νπηηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζε βάζνο ρξφλνπ (π.ρ. ρξήζε ζπληειεζηή ζπληήξεζεο 0,80 
ζηνπο θσηνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο)Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο γηα ηηο πεγέο θσηφο ζα πξέπεη λα 
είλαη 4000Κ κε ην δείθηε απφδνζεο ησλ ρξσκάησλ CRI>70 (λπρηεξηλφ ππαίζξην πεξηβάιινλ) θαη ηνλ 
δείθηε ζηαζεξφηεηαο θαη νκνηνγέλεηαο ρξψκαηνο <5 steps SDCM. Έηζη επηηπγράλεηαη νπδέηεξν 
ηζνζηαζκηζκέλν ιεπθφ ( απνθπγή βιαβεξνχο κπιε αθηηλνβνιίαο κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο θαη 
θσηνξχπαλζεο) πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά 
ζηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αλαβαζκηζκέλνπ πνηνηηθά αζηηθνχ 
λπρηεξηλνχ πεξηβάιινληνο. Ζ θσηεηλή πεγή ζηηο 100.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξέπεη λα κελ 
παξνπζηάδεη απψιεηεο θσηεηλφηεηαο ε αζηνρίεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 20% (L80B10 > 
100000h Ta =25oC), επελδχνληαο ζηελ ηξέρνπζα εθαξκνζκέλε ηερλνινγία πνπ ζπλερψο 
εμειίζζεηαη παξέρνληαο κεγαιχηεξεο ηηκέο απφδνζεο  Ζ Οπηηθή κνλάδα πξέπεη λα θέξεη 
ελζσκαησκέλεο θσηεηλέο πεγέο LED ζε θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε λα παξάγνπλ αζχκκεηξε θαη 
νκνηφκνξθε δέζκε θσηφο κε ην 95% λα εθπέκπεηαη θάησ απφ ηηο 90 κνίξεο θαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξείο 
θαηαλνκέο ηνπ θσηηζκνχ ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη επαθξηβψο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο 
θσηηδφκελεο πεξηνρήο ειαρηζηνπνηψληαο ηηο απψιεηεο θαη θαηλφκελα θσηνξχπαλζεο. (Να κελ 
θσηίδεη άζθνπα παξελνριψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο) 
Γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ ελέξγεηαο θαη άζθνπνπ θσηηζκνχ ηνπ λπρηεξηλνχ νπξαλνχ, ν 
ζπληειεζηήο απφδνζεο ηεο νπηηθήο κνλάδαο (LOR) πξέπεη λα είλαη > 0,80 κε ην δείθηε DLOR >95% 
ή ULOR<5%. Γηα ιφγνπο νπηηθήο άλεζεο θαη νδηθήο αζθάιεηαο , ην θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ζπλδπαζκφ θσηεηλψλ πεγψλ LED ζε βάζεηο (Multilayeroptics ), λέαο αλαβαζκηζκέλεο γεληάο 
πςειψλ επηδφζεσλ θαη θαηλνηφκαο αξρηηεθηνληθήο , κε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο νπηηθνχο θαθνχο αλά 
θσηεηλή πεγή LED γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο δέζκεο κε ειάρηζηεο απψιεηεο 
(<20%) θαη εμαζθάιηζε , κε εηδηθή ζπλδεζκνινγία, ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε πεξίπησζε 
επί κέξνπο αζηνρηψλ. χκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο πεξί εθπνκπψλ ξχπσλ 
θαη νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην θσηηζκφ, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε ζπληήξεζεο θαη ε νκαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ, ην πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ 
γηα ηελ ςχμε ηεο πεγήο LED. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε κεραληθή θαηαζθεπή κε πνιιαπιά 
πηεξχγηα θαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη πξνζηαζία πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ 
απνζηξάγγηζε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ απφ ξχπαλζε θαη λεξφ, θαη λα εμαζθαιίδεηαη έηζη 
ε απξφζθνπηε απαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ζην πεξηβάιινλ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πεγήο LED. Σα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ νκάδα ξίζθνπ 
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RG=0 (EXEMPT) ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν EN62471, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο 
δπλαηήο νπηηθήο αζθάιεηαο θαη άλεζεο ησλ πνιηηψλ. Σν ξεχκα ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ην 
κηθξφηεξν δπλαηφ (< 1000mA) , ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη νη πεγέο LED . Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο 
πξέπεη λα θπκαίλεηαη 220-240VAC κε απφθιηζε ± 10%. Σν θσηηζηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη απηφκαηε πξνζηαζία απέλαληη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ 
θαη ηελ κνλάδαο LED. H επηηξεπφκελε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο εηζφδνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη 
ηνπιάρηζηνλ θαηά ± 30V ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλνρή ηνπ 
θσηηζηηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ηάζεσο ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο. Δπίζεο λα 
παξέρεηαη πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο (θεξαπλφο ) 4KV. 
Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θιάζεο I ή ΗΗ σο πξνο ηελ ειεθηξηθή κφλσζε. 
Γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία θαζψο θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο, 
ην θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ (driver) πνπ εμαζθαιίδεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο 
ιεηηνπξγίαο απφ -40°C έσο +55°C ηνπιάρηζηνλ. Δθφζνλ αληρλεπζεί ηηκή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο εθηφο ηνπ επηζπκεηνχ δηαζηήκαηνο , ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη απηφκαηα ε θσηεηλή ξνή, 
ε νπνία επίζεο απηφκαηα ζα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κφιηο εθιείςεη ε αηηία κεηαβνιήο 
ηεο ζεξκνθξαζίαο. Διέγρεηαη απ' ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ηξνθνδνηηθνχ 
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην ηξνθνδνηηθφ 
- Driver ζα πξέπεη λα έρεη θαη' ειάρηζην : 
πληειεζηή ηζρχνο > 0,90 
Γηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 100.000h ζην 90% ηεο απφδνζεο 
Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο -40 °C +55 °C 
Οινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ απφ ππεξζέξκαλζε, βξαρπθχθισκα θαη 
ππέξηαζε.Σν ηξνθνδνηηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο αθαίξεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί. 
Γηα ην θσηηζηηθφ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη εγγχεζε ηξηψλ (3) εηψλ. 
Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα 
ΤΜΜΟΡΦΧΝΔΣΑΗ - έρνληαο ΔΛΔΓΥΘΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΦΑΛΟΤ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ή κεηαγελέζηεξα). 

EN 60598-1:2008 (Γεληθέο Απαηηήζεηο θαη έιεγρνη θσηηζηηθψλ), 
EN 60598-2-3:2002/2011(Απαηηεζεηο θαη έιεγρνη θσηηζηηθψλ νδνθσηηζκνχ) 
EN 55015:2011 (Όξηα θαη κέζνδνη κεηξήζεσλ ξαδηνδηαηαξαρψλ ) 
EN 61547:2009 ( Όξηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 
EN 61000-3-2:2007 (Όξηα Δθπνκπψλ Αξκνληθψλ Γηαθπκάλζεσλ) 
EN 61000-3-3:2011 (Όξηα δηαθχκαλζεο ηάζεο -Flicker) 
EN 62493 (Δπηδξάζεηο έθζεζεο ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία) 
EN 62471 (Φσηνβηνινγηθέο επηδξάζεηο) 
Σν θσηηζηηθφ ζχζηεκα ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΜΟΡΦΧΝΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΟΓΖΓΔΗΔ 
Οδεγία 2006/95^Κ - 2014/35/UE (Low Voltage Directive, LVD) 
Οδεγία 2004/108/ΔΚ - 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility, EMC) 
Οδεγία 2011/65/ΔΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) 
Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην θνξέα ENEC γηα ην 
θσηηζηηθφ θαη ην ηξνθνδνηηθφ (DRIVER) 
Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνκεηξηθφ αξρείν (LDT format) κε 
πίλαθα θαη δηάγξακκα θαηαλνκήο ηεο θσηεηλήο έληαζεο καδί κε ηε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε 
αλεμάξηεηνπ εξγαζηεξίνπ κε ISO /IEC 17025, ζην νπνίν έρνπλ γίλεη νη θσηνκεηξηθέο κεηξήζεηο 
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΔΝ13032 -1 
Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 
θαηαζθεπαζηή + Πξνζθέξνληα ησλ θσηηζηηθψλ 
Σν πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 

θαηαζθεπαζηή + Πξνζθέξνληα ησλ θσηηζηηθψλ 
πζθεπαζία ζε ηεκάρην . Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   240 € 

 
ΑΘΟ11ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ 70 WattΝατρίου 
Υψθλισ Ρίεςθσ   Φωτιςτικό άξονοσ, θαηάιιειν γηα χςνο 

ηνπνζέηεζεο 5-7 m. ζε ζπλνηθηαθνχο δξφκνπο,  Κέιπθνο απφ 
ηνξληξηζηφ αινπκίλην αλνδεησµέλνρεµηθά γηα πξφζζεηε πξνζηαζία. 

Εικόνα 13  Αξονικός  D =340mmL=380mm 
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Βάζε ζηήξημεο απφ ρπηνπξεζαξηζηφθξάµααινπµηλίνπ, επί ηεο νπνίαο ππάξρνπλ θαηάιιεια 
ζηεξίγµαηα απφ αινπµίλην γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ απφ ζπξµαηφζρνηλν. Δπί ηεο βάζεο; 
ππάξρνπλ δχν  ζηππηνζιίπηεο PG 16, θαζψο θαη θιέµα ζχλδεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ.  Καιχπηεηαη µε 
θαπάθη απφ αινπµίλην, ην νπνίν ζηεξεψλεηαη µε δχν βίδεο, θαζηζηψληαο πνιχ εχθνιε ηε ζχλδεζή 
ηνπ.  Δληφο ηνπ θειχθνπο ππάξρεη βάζε απφ αηζάιη ειεθηξνζηαηηθά βαµµέλε µε πνιπεζηεξηθή 
πνχδξα ζε ρξψκα ιεπθφ, επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηνχληαη ηα θάησζη:  
 Σα φξγαλα αθήο ηνπ θσηηζηηθνχ ηα νπνία θέξνπλ ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν µε πνιχ ρακειέο 
απψιεηεο.  Ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεµηηφλνπ  ζπληειεζηνχ ηζρχνο πάλσ απφ 0,9, ζε παξάιιειε 
ζχλδεζε θαη ελζσκαησκέλε αληίζηαζε εθθφξησζεο.  Καιψδηα πνιχθισλα ζηιηθφλεο µε πξνζηαζία 
παινµέηαμα, δηαηνµήο 1-1,5 mm2, ζεξµηθήο αληνρήο ΖΣ -600 C έσο +2000 C. Κιέµα ζχλδεζεο 
γξαµµήο LΣΝ ή θιέµα ζχλδεζεο µε µηθξναζθάιεηα γηα πξνζηαζία ηνπ θπθιψκαηνο µε δπλαηφηεηα 
ζχλδεζεο θαισδίνπ max 2,5 mm.  Έρεη Λπρληνιαβή πνξζειάλεο Δ-27. θαη Πιεπξηθά θάηνπηξα απφ 
γπαιηζηεξφ αλνδεησµέλναινπµίληνθαζαξφηεηνο 99,9.  Απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα µεηαηφπηζεο γηα 
ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο θσηεηλήο ξνήο.  Ζ βάζε απηή ζηεξεψλεηαη ζην θέιπθνο µε θαηάιιειεο 
ληίδεο απφ αινπµίλην. Σν θάιπµµα ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη απφ δηάθαλν µεηαθξπιηθφ πιηθφ εκηζθαηξηθφ 
θαη ζηεξίδεηαη επί ηνπ θειχθνπο µε ηξία αλνμείδσηα ηζρπξά µάλδαια. Σν έλα εμ απηψλ δεκηνπξγεί 
µκεληεζέ, θαζηζηψληαο µφληµε ηελ παξακνλή ηνπ αθφκα θαη θαηά ην άλνηγκα, δηεπθνιχλνληαο ηε 
ζπληήξεζε ηνπ θσηηζηηθνχ. Μεηαμχ θειχθνπο θαη πιαζηηθνχ θαιχµµαηνο ππάξρεη κφλσζε πνπ  
εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα ΗΡ 54. Σν θσηηζηηθφ είλαη θιάζε µφλσζεο Η ή ΗΗ. Καηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα 
µε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-1, ΔΝ 60598-2-3. Γηαζηάζεηο πιάηνο  340mm x  
χςνο 380 mm  IP 23 γηα ρψξν νξγάλσλ  IP54 ρψξν Λακπηήξσλ , αληνρήο ζε θξνχζε ΗΚ09.  Ο 
Γηαρχηεο (θάιπκκα) ζα είλαη απφ ζεξκναλζεθηηθφ κεγάιεο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο αληνρήο, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 5mm. Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ζα θέξεη ηξηπνιηθή “θιέκα” θαηάιιειε 
γηα κέγηζηε δηαηνκή θαισδίνπ 2.5mm. Σν θάησ θάιπκκα ζα είλαη αλνηγφκελν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζπληήξεζεο-αληηθαηάζηαζεο ηνπ ιακπηήξα, ζα παξακέλεη ζηεξεσκέλν ζην ζψκα ηνπ 
θσηηζηηθνχ. Όζνλ αθνξά ζηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ην θσηηζηηθφ ζα θέξεη έλα 
γσληαθφ ζηππηνζιίπηε, ελψ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα (ππνδνκή) θαη γηα δεχηεξν, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε είζνδνο θη έμνδνο ηνπ θαισδίνπ κέρξη ην επφκελν θσηηζηηθφ (αλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε). Σν θσηηζηηθφ ζα αλαξηεζεί απφ ζπξκαηφζθνηλν κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ 
εμαξηήκαηνο απφ αλνμείδσην αηζάιη (AISI 304 ή AISI 316) . Σν εμάξηεκα θξέκαζεο ζα είλαη απφ ηνλ 
ίδην θαηαζθεπαζηή κε ην θσηηζηηθφ θαη ζα επηηξέπεη ηελ ειεγρφκελε πεξηζηξνθή ηνπ θσηηζηηθνχ 
ψζηε ε θαηαλνκή ηνπ λα είλαη αθξηβψο παξάιιειε κε ην δηακήθε άμνλα ηνπ δξφκνπ θαη ζα είλαη 
δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αθξηβήο πεξηζηξνθή ηνπ. Ο ιακπηήξαο ζα είλαη  
ηζρχνο 70 Watt  Ναηξίνπ πςειήο Πίεζεο  , πεξηιακβάλεηαη ζχζηεκα έλαπζεο. 
   πζθεπαζία ζε ηεκάρην . Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   65 € 

 

 

 

ΑΘΟ 12 ΒΑΣΗ για φωτιςτικό ςϊμα τφπου ςφαίρα Φ400mm / 
70 Wattμεταλλικϊν αλογονίδιων θ Νατρίου υψθλισ Ρίεςθσ με 
αςφαλειοκικθγηα  Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ ζθαίξαο, θαηάιιειν γηα 

ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζηελ χπαηζξν θαη 
ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ - 20ν C έσο +45ν C  Θα 
θαιχπηεη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο θαη ηηο δνθηκέο ηνπ Δπξσπατθνχ 
πξνηχπνπ ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-3 θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE.  
Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη  ην ζπγθξφηεκα ηνπ 

ιακπηήξα κε ηελ βάζε θαη ηελ ειεθηξηθή κνλάδα δελ πεξηέρεηαη ην θέιπθνο (ε κπάια)                                                                           
  Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο.  Ζ κπάια ζα είλαη δηακέηξνπ Φ 
400 mm, δηαθαλήο, άζξαπζηε, αλζεθηηθή ζηελ UV αθηηλνβνιία ,αθξπιηθή ή πνιπθαξβνληθή, κε 
εζσηεξηθή δηάκεηξν ιαηκνχ (ιαηκφο ηνπνζέηεζεο ηεο κπάιαο ζηελ βάζε ) Φ 145 mm.  Ζ βάζε ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζα έρεη θαηάιιειε εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε ηζηφ Φ60 mm.  Ζ βάζε 
ηνπ Φ. ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηφ ή ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ θχιιν 
αινπκηλίνπ ή απφ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν.  Θα έρεη ρξψκα καχξν ε βάζε, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή .   
Ο ρψξνο ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ65 ηνπιάρηζηνλ. Σα φξγαλα έλαπζεο ζα 
ζηεξεψλνληαη ζε βάζεηο απφ αηζάιη ζην ρψξν ηεο ειεθηξηθήο κνλάδαο ,θαηάιιεινπ πάρνπο γηα ηελ 
απνθπγή θξαδαζκψλ. Αληαπγαζηήξαο ξπζµηδόµελνο, από αλνδεησµέλναινπµίλην πςειήο 
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θαζαξόηεηαο (99,8%). Λπρληνιαβή πνξζειάλεο µε µεραληθόεμάξηεµα γηα ξύζµηζε θάζεηε θαη 
νξηδόληηα .Λάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο από ζηιηθόλε αλζεθηηθό ζηε γήξαλζε.  

Είζνδνο θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο µέζσ ζηππηνζιίπηε PG13,5  ζηεγαλόηεηαο IP68 Φίιηξν από teflon 
γηα ηελ απνζπµπίεζε ηνπ θσηηζηηθνύ. Φσηεηλή εθπνµπή ηύπνπ cut-off.  Κάιπµµα ρώξνπ ιαµπηήξα 
από επίπεδν ππξίµαρν γπαιί. Επηθάλεηα εθηεζεηµέλε ζηνλ αέξα = 0,0870m2.  Ζ ειεθηξηθή κνλάδα 
ζα θέξεη ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν, ππθλσηή γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ ζπλεκίηνλνπ θαη αζθαιεηνζήθε.To 
ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν λα  είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ιακπηήξα αηκψλ πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο 
80Wαηη (230V, 50 Ζz) κε απνδεθηή απψιεηα ηζρχνο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ηεο νλνκαζηηθήο, 
Kθαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ην VDE 712 ή παξεκθεξψο θαη λα θέξεη ζήκα εγθξίζεσο απηψλ. 
Ζιεθηξηθή κνλάδα θαηάιιειε γηα ηνλ ιακπηήξα αηκψλ πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο 
80w.Αζθαιεηνζήθε κε αζθάιεηα, θαηάιιειε γηα ην ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν θαη ηνλ ιακπηήξα. Πιήξε 
ειεθηξνινγηθή ζπλδεζκνινγία κε πνιχθισλν εχθακπην θαιψδην ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm2 ζεξκηθήο 
αληνρήο απφ - 20ν C έσο +120ν C.  Θα ππάξρεη άθαπζηε θιέκα ζχλδεζεο ζηαζεξά 
πξνζαξκνζκέλε κέζα ζην θέιπθνο, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέγηζηνπ θαισδίνπ 2,5 mm2. 
 Ο ρψξνο ηνπ ιακπηήξα ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ65 ηνπιάρηζηνλ. Πξνζηαζία κεραληθήο θξνχζεο  ΗΚ09. 
 Θα εμαζθαιίδεηαη ζην θσηηζηηθφ ειεθηξηθή πξνζηαζία θιάζεο κφλσζεο Η. Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα 
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξέεη ηνπο πδξαηκνχο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 
 Δληφο ηνπ ρψξνπ ππάξρεη νιφζσκν θάηνπηξν αινπκηλίνπ θαηαθφξπθν ειηθνεηδνχο κνξθήο γηα 
βειηίσζε ηεο θσηνξχπαλζεο, γχξσ απφ ην ιακπηήξα. Σν θάηνπηξν ζα είλαη απφ αινπκίλην πςειήο 
θαζαξφηεηαο 99,90% ηνπιάρηζηνλ.  Λπρληνιαβή  Δ27, θαηαζθεπαζκέλε απφ πνξζειάλε ελφο ή δχν 
ηκεκάησλ.  H ιπρληνιαβή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειαηήξην θάησ απφ ην έιαζκα ηεο θάζεο. 

Σχπνο  ζπζθεπαζίαο ζε ηεκάρηα . Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   35 €.  
Δλδεηθηηθή ηηκή Φνχζθαοδηακέηξνπ  400mmκνλάδαο (ηεκάρην)   20 € 
 
 

ΑΘΟ 13ΜΡΑΛΑ Φ40 ΑΚΥΛΙΚΗ ΟΡΑΛ 
 

Αλζεθηηθή ζηελ UV αθηηλνβνιία. 

Καηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν 60598-2-1. 

 

 Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   20  € 

 

 
 

ΑΘΟ 14ΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 Wattπκκεηξηθφο ή αζχκκεηξνο , 

ζηεγαλφηεηαο IP66 & ΗΚ08 γηα ιάκπεο HQI 400w κε θάιπθα Δ40 γηα 
ηνπνζέηεζε ζε γήπεδα ,πξνζφςεηο θηεξίσλ ,βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαη 
γεληθά κεγάινπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο .ψκα θαη πιαίζην απφ 
ρπηνπξεζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ, βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε 
πνιπεζηεξηθή πνχδξα. Αληαπγαζηήξαο απφ ζθπξήιαην γπαιηζηεξφ 
αινπκίλην, πςειήο θαζαξφηεηαο. Γπαιί ππξίκαρν.  Βάζε ζηήξημεο απφ 
γαιβαληζκέλν αηζάιη βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά. Παξευξηζκα 
ζηεγαλνπνίεζεο. ηππηνζιήπηεο PG13,5 θαη ιπρληνιαβή Δ40 απφ 

πνξζειάλε. Όξγαλα αθήο & ιεηηνπξγίαο ζε κεηαιιηθή βάζε απφ γαιβαληζκέλν αηζάιη, πνπ 
ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ ζεξκηθά κνλσκέλν ρψξν ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνβνιέα θαη είλαη 
κνληαξηζκέλα κε πνιχθισλν θαιψδην κε πξνζηαζία παινκέηαμα. ηξαγγαιηζηηθφ πελίν κε πνιχ 
ρακειέο απψιεηεο, ειεθηξνληθφ εθθηλεηή, ππθλσηή δηφξζσζεο ζπληκεηφλνπ, θαη θιέκκα ζχλδεζεο 
γξακκήο LTN (θάζε-γείσζε- νπδέηεξν) γηα ιεηηνπξγία 230V 

Σα θσηηζηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά : 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 
2.   Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ENEC  

3.   Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE  πνπ δείρλεη ηελ ζπκθσλία κε: 
-ΔΝ 60598-1 (γεληθφ πξφηππν θσηηζηηθψλ) 
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-ΔΝ 60598-2-5 (Πξνβνιέσλ) 
-ΔΝ  62471 (Πξφηππν γηα θσηνβηνινγηθέο (photobiological) επηδξάζεηο. 
-ΔΝ55015/ΔΝ61547(Πξφηππν ξαδηνηαξαρψλαηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 
-EN 61000-3-2/EN 61000-3-3 (Πξφηππν Αξκνληθψλ θαη Γηαθπκάλζεσλ) 

 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)      100 € 

ηελ ζπζθεπαζία πεξηέρεηαη θαη ν αληίζηνηρνο Λακπηήξαο 400WHQIE40 

 

 

 

ΑΘΟ 15ΓΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΡΟΥ LED ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 45W: 

  Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θιαζηθψλ ζηεγαλψλ θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο 
θζνξηζκνχ. Πεξίβιεκα: πνιπαλζξαθηθφ ζε θαινχπη κε έγρπζε. Γηαρχηεο: 
πνιπαλζξαθηθφ ζε θαινχπη κε έγρπζε. Κιηπ θιεηζίκαηνο: αλνμείδσηνο ράιπβαο. 

Κάιπκκα νπηηθνχ ζπζηήκαηνο: Πνιπαλζξαθηθφ, δηαθαλέο κε αλάγιπθε πθή ζην 
εζσηεξηθφ. Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο:-20 έσο +35 °C 

πλνιηθφ κήθνο : 1250mm Φσηεηλή ξνή : 4.000lm. Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο : 4.000Κ. Βαζκφο 
ζηεγαλφηεηαο IP65, Αληνρή ζε θξνχζε IK08. εκάλζεηο:CE, ENEC, RoHS. 

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)      60€ 

 

ΑΘΟ16ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  HI 70– 400 Watt  ,  HS 100– 400 Wattεθθηλεηέο  

ιακπηήξσλ Ναηξίνπ θαη Τδξαξγχξνπ 70-100-150-250-400w  Υαξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο κε ηάζε εθθίλεζεο 3,5-5 ΚV , Βάξνο 0,17 Κgr , Ηθαλνί γηα εθθίλεζε 
ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ γηα ιακπηήξεο πςειήο πίεζεο Ναηξίνπ (HS) κεηαιιηθψλ 
αινγφλσλ (HI) θαη ιακπηήξσλ θεξακηθήο εθθέλσζεο (C-HI) κε κέγηζηε 
επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία  ιεηηνπξγίαο ηνπο   95 °C  κε δηαζηάζεηο δηακέηξνπ 
ζηήξημεο  0.75–2.5 mm² θαη πξν ζπλαξκνινγεκέλν αξζεληθφ ζπείξσκα κε 
παμηκάδη. Γηα θσηηζηηθά ζψκαηα κε θιάζε πξνζηαζίαο Η. Ο παικηθφο επθίλεηεο 

είλαη γηα ρξήζε κφλν ζε ζπλδεζκνινγία κε ζηξαγγαιηζηηθά πελία αλάινγεο ηζρχνο θαη ηάζεο   ηνπ 
ιακπηήξα έλαπζεο. Γηαζηάζεηο 74mm x 34mm x 27mm θαη  κε βάξνο ≤ 100gr 

Σχπνο  ζπζθεπαζίαο ζε ηεκάρηα. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    4 € 

 

ΑΘΟ 17 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  HI 1000 Watt  ,  εθθηλεηέο  ιακπηήξσλ Ναηξίνπ θαη 

Τδξαξγχξνπ 1000W  Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ηάζε εθθίλεζεο 3,5-5 ΚV , 
Βάξνο 0,17 Κgr , Ηθαλνί γηα εθθίλεζε ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ γηα ιακπηήξεο 
πςειήο πίεζεο Ναηξίνπ (HS) κεηαιιηθψλ αινγφλσλ (HI) θαη ιακπηήξσλ 
θεξακηθήο εθθέλσζεο (C-HI) κε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία  ιεηηνπξγίαο 
ηνπο   95 °C  κε δηαζηάζεηο δηακέηξνπ ζηήξημεο  0.75–2.5 mm² θαη πξν 
ζπλαξκνινγεκέλν αξζεληθφ ζπείξσκα κε παμηκάδη. Γηα θσηηζηηθά ζψκαηα κε 
θιάζε πξνζηαζίαο Η. Ο παικηθφο επθίλεηεο είλαη γηα ρξήζε κφλν ζε 

ζπλδεζκνινγία κε ζηξαγγαιηζηηθά πελία αλάινγεο ηζρχνο θαη ηάζεο   ηνπ ιακπηήξα έλαπζεο.  

Σχπνο  ζπζθεπαζίαο ζε ηεκάρηα. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    10 

 

 

ΑΘΟ18Στραγγαλιςτικά πθνία λαμπτιρων φκορίου 35-400Wattηθαλά λα 

ελαχζνπλ ζπζηήκαηα θσηηζκνχ ιακπηήξσλ θζνξίνπ έσο 36 w 

Σχπνο  ζπζθεπαζίαο ζε 10 ηεκάρηα. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   4 € 
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ΑΘΟ 19ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4 Α  ηχπνπ ΜiniatureFuse Γσάλινη 5x20mm , 

είλαη θιαζηθέο γπάιηλεο αζθάιεηεο, ζε ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ησλ 
5mmx20mm   ακέζνπ ηήμεσο  εμαζθαιίδνληαο νινθιεξσκέλε ζεηξά πνπ 
θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ησλ  πιαθεηψλ & ινηπψλ 
ειεθηξνληθψλ-ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ πνπ ρξήδνπλ αλάγθε γηα πξνζηαζία  
ηχπνπ ακέζνπ ηήμεσο (FastBlow) . Πξνζθέξνληαη ζε θνπηί ησλ 10  νη  

δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηππνπνηεκέλεο  ζηα 20mm x 0.5mm κε νλνκαζηηθή έληαζε δηαθνπέο  4 A , 
νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγείαο 240V.  

ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ ζε παθέην ησλ 10 ζπζθεπαζηψλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  
0,10 € 

 

ΑΘΟ  20ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 8 Α  ηχπνπ ΜiniatureFuse Γσάλινη 5x20mm , 

είλαη θιαζηθέο γπάιηλεο αζθάιεηεο, ζε ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ησλ 5mmx20mm   
ακέζνπ ηήμεσο  εμαζθαιίδνληαο νινθιεξσκέλε ζεηξά πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο 
αλάγθεο γηα πξνζηαζία ησλ  πιαθεηψλ & ινηπψλ ειεθηξνληθψλ-ειεθηξηθψλ 
θπθισκάησλ πνπ ρξήδνπλ αλάγθε γηα πξνζηαζία  ηχπνπ ακέζνπ ηήμεσο 
(FastBlow) . Πξνζθέξνληαη ζε θνπηί ησλ 10  νη  δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 

ηππνπνηεκέλεο  ζηα 20mm x 0.5mm κε νλνκαζηηθή έληαζε δηαθνπέο  8 A , νλνκαζηηθή ηάζε 
ιεηηνπξγείαο 240V.  

ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ ζε παθέην ησλ 10 ζπζθεπαζηψλ.  

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  0,10 € 

 

ΑΘΟ21ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΛΕΜΑΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣθιέκκα κε 

αζθαιεηνζήθε γηα ην έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδνζίαο γηα 
ηχπν  αζθάιεηαο  5mm x 20 mm δηαθφξσλ εληάζεσλ , θαισδίνπ  2,5mm κε 
νλνκαζηηθή έληαζε έσο 24 Α , V= 450 v ζε δηαζηάζεηο 29.7 mm x 27, 7mm x 
31,6mm.  

Σχπνο  ζπζθεπαζίαο ζε ηεκάρηα. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    1€ 

 

ΑΘΟ22ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΡΟ ΜΑΥΟ  Σαηλία απηνζβελφµελε , αληνρήο ζε 

ηξηβή & δηάβξσζε, ππεξηψδεηο Θεξκνθξαζηαθή  , αληνρή: έσο 90'C   Υξψκαηα: Μαχξε, 
µπιέ, θαθέ, θίηξηλε, θηηξηλνπξάζηλε,   γθξη, πνξηνθαιί, θφθθηλε, άζπξε, µνβ & πξάζηλε.  
Γηειεθηξηθή αληνρή 40 kV αλά mm.  ε δηαζηάζεηο  απφ  19mm x 20mm x 0,15 mm. 

 ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    1 € 

 

ΑΘΟ 23ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ  
Λαζηηρνηαηλία  αληνρήο ζε ππεξηψδεηο αθηίλεο, θαηξηθέο ζπλζήθεο & αληίζηαζε θνξψλαο. 
Δπηκεθχλεηαη έσο 1000% Ηδαληθή γηα θαηαζθεπέο θψλσλ εμνκάιπλζεο έσο 35 kV, 
επηζθεπή καλδχα θαη κφλσζε πγξαζίαο. Θεξκνθξαζηαθή αληνρή: έσο 130°C  Γηειεθηξηθή 
αληνρή 31,9 kV αλά mm.  ~ 19mm x 9,1m x 0,51mm.  

 

ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    10 € 

ΑΘΟ 24ΚΩΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ   
Ηδαληθνί γηα ηε ζχλδεζε θαισδίσλ. Καηαζθεπάδνληαη απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ πςειήο 
πεξηεθηηθφηεηαο > 99.95%. Πξνζθέξνπλ πςειή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα. Γηαζέηνπλ 
πεξηκεηξηθή εθηφλσζε γηα εχθνιε εηζαγσγή ηνπ θαισδίνπ θαζψο θαη νπή επίβιεςεο 
κε δηαηνκέο   10mm,16mm,25mm,35mm,50mm,70mm 

ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ.  Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    0,20 € έσο 1,20 € αλάινγα 
ηελ δηαηνκή. 
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ΑΘΟ 25ΚΩΣ ΑΚΑΙΑ 
Ηδαληθνί γηα ηε ζχλδεζε θαισδίσλ ζε ειεθηξηθνχο πίλαθεο. Καηαζθεπάδνληαη απφ 
ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο > 99.95%. Πξνζθέξνπλ πςειή ειεθηξηθή 
αγσγηκφηεηα. Γηαζέηνπλ πεξηκεηξηθή εθηφλσζε γηα εχθνιε εηζαγσγή ηνπ θαισδίνπ 
θαζψο θαη νπή επίβιεςεο κε δηαηνκέο   10mm,16mm,25mm,35mm,50mm,70mm 

ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    0,25€ έσο 1,30 € 
αλάινγα ηελ δηαηνκή. 

 

ΑΘΟ 26 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΡΟΥ ΔΕΗΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35ΑgG DI 35AΑζθάιεηα ηαρείαο 

ηήμεσο gG  Κπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο 
Η=35 Α, Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . 
Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 269-3, EN 
60269-2    

 ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  (ηεκάρην)  0,5 € 

ΑΘΟ 27ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΡΟΥ ΔΕΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 40ΑgG DI 40AΑζθάιεηα ηαρείαο 

ηήμεσο gGΚπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο 
Η=40 Α, Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . 
Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 269-3, EN 
60269-2    

 ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  (ηεκάρην)  0,6 € 

ΑΘΟ 28ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΡΟΥ ΔΕΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 50ΑgG DI 50AΑζθάιεηα ηαρείαο 

ηήμεσο gGΚπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο 
Η=20 Α, Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . 
Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 269-3, EN 
60269-2    ε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  (ηεκάρην)  0,7 € 

 

 

ΑΘΟ 29ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20Α  Αζθάιεηα Dz ηαρείαο ηήμεσο gL DII   

Κπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο Η=20 Α, 
Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . Με 
ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 269-3, 
EN 60269-2   (ΜΠΛΔ ΜΖΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ) 

 

 ε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  (ηεκάρην)  0,3 € 

 

ΑΘΟ 30ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25Α Αζθάιεηα Dz ηαρείαο ηήμεσο gL DII 

25A  Κπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο Η=25 
Α, Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . 
Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 269-
3, EN 60269-2. (ΚΗΣΡΗΝΖ ΜΖΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ) 

 

 ε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκαρίσλ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   0,4 € 

 

ΑΘΟ 31ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35Α  Αζθάιεηα Dz ηαρείαο ηήμεσο gL DII 

35A  . Κπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο 
Η=35 Α, Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 
, . Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 

269-3, EN 60269-2  (ΓΗΑ ΜΑΤΡΖ ΜΖΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ ).Οη αζθάιεηεο DIAZED γηα ηελ 
πξνζηαζία θαισδίσλ θαη αγσγψλ δηαηίζεληαη ζε ηέζζεξα κεγέζε (NDz, D II, D III, θαη D IV) γηα 
πεξηνρέο νλνκαζηηθψλ ξεπκάησλ κεηαμχ 2 A θαη 100 Α γηα νλνκαζηηθή ηάζε 500 V AC θαη έλα 
κέγεζνο (D III) γηα πεξηνρέο νλνκαζηηθψλ ξεπκάησλ κεηαμχ 2 Α θαη 63 Α θαη γηα νλνκαζηηθέο ηάζεηο 
690V AC θαη 600V DC.   
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 ε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκαρίσλ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   0,5 € 

ΑΘΟ 32ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63Α  Αζθάιεηα D ηαρείαο ηήμεσο gL DII 63A  

. Κπιηλδξηθή αζθάιεηα , θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο Η=63 Α, 
Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . Με 
ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 60259¬3, IEC 269-3, 
EN 60269-2  (ΓΗΑ ΥΑΛΚΗΝΖ ΜΖΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ ) Οη αζθάιεηεο DIAZED γηα 

ηελ πξνζηαζία θαισδίσλ θαη αγσγψλ δηαηίζεληαη ζε ηέζζεξα κεγέζε (NDz, D II, D III, θαη D IV) γηα 
πεξηνρέο νλνκαζηηθψλ ξεπκάησλ κεηαμχ 2 A θαη 100 Α γηα νλνκαζηηθή ηάζε 500 V AC θαη έλα 
κέγεζνο (D III) γηα πεξηνρέο νλνκαζηηθψλ ξεπκάησλ κεηαμχ 2 Α θαη 63 Α θαη γηα νλνκαζηηθέο ηάζεηο 
690V AC θαη 600V DC.  

ε ζπζθεπαζία ησλ 5 ηεκαρίσλ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    0,6 € 

 

 

ΑΘΟ 33ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ ΤΗΞΕΩΣ DO2   20-63Α   
Κπιηλδξηθή αζθάιεηα ,θεξακηθνχ πιηθνχ, κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο 
ιεηηνπξγίαο Η=20,25,25,50,63 Α, Σαρείαο ηήμεσο, ζε ηάζε 
ιεηηνπξγίαο 400V, θαη ηθαλφηεηα δηαθνπήο (Α) 20.000 , . Με ηηο 
εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο IEC 269-3, IEC 947-3, EN 
60259¬3, IEC 269-3, EN 60269-2   Ζ  αζθάιεηα  DO2 ή 
NEOZED είλαη πην θαηάιιειε γηα ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο 
εγθαηαζηάζεσλ, αθνχ νη δηαζηάζεηο ησλ βάζεσλ ηνπο ηαηξηάδνπλ 
κε ην κέγεζνο ησλ 18 mm ηεο κνλάδαο επηθαλείαο (ΜΔ) ησλ 

κηθξναπηφκαησλ θαη ησλ ζπζθεπψλ ξάγαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο ξάγεο πηλάθσλ θαηά DIN . 

 

Οη βάζεηο αζθαιεηώλ NEOZED κε κεγέζε D01 θαη D02 ησλ έρνπλ ην ίδην κέγεζνο θαζώο θαη κε ην 
ίδην πιάηνο θαη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο ζηεξέσζεο. Σν κέγεζνο ηεο κνλάδαο επηθαλείαο είλαη 27 mm (1,5 
κνλάδεο), δειαδή, 1,5 θνξέο ην κέγεζνο ελφο κηθξναπηφκαηνπ  .Οη αζθάιεηεο λενδεη γηα ηελ 
πξνζηαζία θαισδίσλ θαη αγσγψλ δηαηίζεληαη ζε ηξία κεγέζε 

ε ζπζθεπαζία ησλ 25 ηεκαρίσλ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)   0.5 € 

 

 

 ΑΘΟ 34ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΡΛΗΕΙΣ 35-63Α 

Οη βάζεηο αζθαιεηψλ έρνπλ κέγεζνο ηνπνζέηεζεο ξάγα DINηχπνο ηνπνζεηεκέλνο 
δαθηχιηνο  απφ πνξζειάλε θαη κέγεζνο θαηαζθεπήοDIII  (35-63) κε νλνκαζηηθφ 
ξεχκα 63Α νλνκαζηηθή ηάζε 400Vαξηζκφο πφισλ 1.Ζ βάζε είλαη πιήξεο κε 
πξνζηαηεπηηθν θαη θαπάθη. 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    3,5 € 

 

 ΑΘΟ 35ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  ΝΕΟΣΕΤ  ΡΛΗΕΙΣ Οη βάζεηο αζθαιεηψλ 

NEOZED κε κεγέζε D01 θαη D02 ησλ έρνπλ ην ίδην κέγεζνο θαζψο θαη κε ην 
ίδην πιάηνο θαη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο ζηεξέσζεο. Σν κέγεζνο ηεο κνλάδνο 
επηθαλείαο είλαη 27 mm (1,5 κνλάδεο), δειαδή, 1,5 θνξέο ην κέγεζνο ελφο 
κηθξναπηνκάηνπ > Ν < (βι. ρ. θάησ). Χζηφζν, νη βάζεηο αζθάιεηαο D03 
έρνπλ κνλάδα επηθαλείαο κε κέγεζνο 2,5 θνξέο ην κέγεζνο ελφο 
κηθξναπηνκάηνπ > Ν <. 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    3,50 € 

Μέγεζνο  In A Γηάζηαζε d2 min d3 d4 max h 

D02  20….63 13,8 15,3 10 36 

17PROC006059715 2017-04-11

http://hlektrologia.gr/wp-content/uploads/2014/06/neozed_4.gif
http://lampini.gr/d-gl-dii-20a.html


            Α3  ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 2017        
 ελίδα 13 από 21 

 

 ΑΘΟ 36ΕΥΜΑΤΟΛΗΡΤΗΣ ΑΣΕΝΙΚΟΣ 16Α  ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΚΟ.  Φηο 2Π + Γ 16 Α  

Μέγηζηε ηζρχο 3680 W ζηα 230 V~ .Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP) IP20 ,   Έμνδνο 
Καισδίνπ επζεία ε Οξζή γσλία , Ολνκαζηηθή ηάζε 230V, Ολνκαζηηθφ ξεχκα 16A , 
χζηεκα ζχλδεζεο Βηδσηφο αθξνδέθηεο , Τιηθφ Πιαζηηθφ , Υξψκα πνηθηιία Υξσκάησλ 
θπξίσο  Λεπθφ ή καχξν, 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    2 € 
 

 

 ΑΘΟ 37ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ  ΘΥΛΙΚΟΣ  16Α  ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΚΟ Φηο 2Π + Γ 16 Α  

Μέγηζηε ηζρχο 3680 W ζηα 230 V~ .Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP) IP20 ,   Έμνδνο 
Καισδίνπ επζεία ε Οξζή γσλία , Ολνκαζηηθή ηάζε 230V, Ολνκαζηηθφ ξεχκα 16A , 
χζηεκα ζχλδεζεο Βηδσηφο αθξνδέθηεο , Τιηθφ Πιαζηηθφ , Υξψκα πνηθηιία 
ρξσκάησλ θπξίσο  Λεπθφ ή καχξν, 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    2 € 
 

 ΑΘΟ 38ΦΟΗΤΟΣ ΕΥΜΑΤΟΛΗΡΤΗΣ5 ΘΕΣΕΩΝ  ΘΥΛΙΚΟΣ ΜΕ 2,5mκαλϊδιο 
3χ2,5 mm216Α  ΤΥΡΟΥ ΣΟΥΚΟ 5 x (Φηο 2Π + Γ 16 Α ) Μέγηζηε ηζρχο 3680 W ζηα 

230 V~ .Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP) IP20 ,   Έμνδνο Καισδίνπ επζεία, Ολνκαζηηθή 
ηάζε 230V, Ολνκαζηηθφ ξεχκα 16A ,  Τιηθφ Πιαζηηθφ , Υξψκα πνηθηιία ρξσκάησλ 
θπξίσο  Λεπθφ ή καχξν, άθαπζην πιηθφ   κε  δηαθφπηε , θσηεηλή έλδεημε  θαη  
αζθάιεηα ηήμεσο. 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)    10 € 

 

 ΑΘΟ 39ΕΛΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ 40Α  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ  Διακόπηηρ διαπποήρ 

καηηγοπίαρ AC, μονοθαζικόρ 2x40A 30mA. Χπηζιμοποιείηαι για πποζηαζία και 

έλεγσο κςκλωμάηων ένανηι διαπποήρ ωρ ππορ γη εναλλαζζόμενος 

ημιηονοειδούρ πεύμαηορ. Ιδανικό για οικιακέρ και εμποπικέρ εγκαηαζηάζειρ. 

Δέσεηαι βοηθηηικέρ επαθέρ και εξαπηήμαηα. Αξηζκφο Πφισλ2 , Αξηζκφο 
ζηνηρείσλπιάηνο. 17,5mm2Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP)IP20Βάζνο 
ελζσκάησζεο73,5mm  ,Γπλαηφηεηα πξφζζ. ΔμνπιηζκνχΝΑΗΔπηιεθηηθή 
πξνζηαζία  ΟΥΗ , Μέγεζνο θαηαζθεπήο DIN438802Μέζνδνο ηνπνζέηεζεοΡάγα 
DIN (DRA) , ΜηθξεΚαζπζηέξεζε ζθάικαηνο ΟΥΗ  , Ολνκαζηηθή 

ηάζε240VΟλνκαζηηθφ ξεχκα40A ,Ολνκαζηηθφ ξεχκα ζθάικαηνο0,3A  ,  πρλφηεηα50/60 Hz  , 
Σχπνο ξεχκαηνο δηαξξνήοAC. 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  50 € 
 

ΑΘΟ 40ΕΛΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ 40Α  ΤΙΦΑΣΙΚΟ  Διακόπηηρ διαπποήρ 

καηηγοπίαρ AC, μονοθαζικόρ 4x40A 30mA. Χπηζιμοποιείηαι για πποζηαζία και 

έλεγσο κςκλωμάηων ένανηι διαπποήρ ωρ ππορ γη εναλλαζζόμενος 

ημιηονοειδούρ πεύμαηορ. Ιδανικό για οικιακέρ και εμποπικέρ εγκαηαζηάζειρ. 

Δέσεηαι βοηθηηικέρ επαθέρ και εξαπηήμαηα. Αξηζκφο Πφισλ4 , Αξηζκφο ζηνηρείσλ 
πιάηνο. 35 mm2Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP)IP20Βάζνο ελζσκάησζεο73,5mm  ,Γπλαηφηεηα 
πξνζζήθεοΔμνπιηζκνχΝΑΗΔπηιεθηηθή πξνζηαζία  ΟΥΗ , Μέγεζνο θαηαζθεπήο DIN438804Μέζνδνο 
ηνπνζέηεζεοΡάγα DIN (DRA) , ΜηθξήΚαζπζηέξεζε ζθάικαηνο ΟΥΗ  , Ολνκαζηηθή 
ηάζε400VΟλνκαζηηθφ ξεχκα40A ,Ολνκαζηηθφ ξεχκα ζθάικαηνο0,3A  ,  πρλφηεηα50/60 Hz  , 
Σχπνο ξεχκαηνο δηαξξνήοAC.  
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  60 € 
 

 

ΑΘΟ 41ΕΛΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ 63Α  ΤΙΦΑΣΙΚΟ  Διακόπηηρ διαπποήρ 

καηηγοπίαρ AC, μονοθαζικόρ 4x63 A 30mA. Χπηζιμοποιείηαι για πποζηαζία 

και έλεγσο κςκλωμάηων ένανηι διαπποήρ ωρ ππορ γη εναλλαζζόμενος 

ημιηονοειδούρ πεύμαηορ. Ιδανικό για εμποπικέρ εγκαηαζηάζειρ. Δέσεηαι 

βοηθηηικέρ επαθέρ και εξαπηήμαηα. Αξηζκφο Πφισλ4 , Αξηζκφο ζηνηρείσλ 
πιάηνο. 35 mm2Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP)IP20Βάζνο ελζσκάησζεο73,5mm  
,Γπλαηφηεηα πξνζζήθεοΔμνπιηζκνχΝΑΗΔπηιεθηηθή πξνζηαζία  ΟΥΗ , Μέγεζνο 
θαηαζθεπήο DIN438804Μέζνδνο ηνπνζέηεζεοΡάγα DIN (DRA) , 
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ΜηθξήΚαζπζηέξεζε ζθάικαηνο ΟΥΗ  , Ολνκαζηηθή ηάζε400VΟλνκαζηηθφ ξεχκα63A ,Ολνκαζηηθφ 
ξεχκα ζθάικαηνο0,3A , πρλφηεηα50/60 Hz  , Σχπνο ξεχκαηνο δηαξξνήοAC.  
ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  80 € 
 
 
 

ΑΘΟ 42ΕΛΛΕ  ΦΟΤΙΟΥ  2Χ 25 ΑΓηαθφπηεο ΦΟΡΣΗΟΤ θαηεγνξίαο AC, 

κνλνθαζηθφο 2x25 A κε  2 επαθέοΝΟθαηΜέγηζην. θνξηίν ππξαθηψζεσο 
2850WΥξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν θπθισκάησλ έ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο.. 
Γέρεηαη βνεζεηηθέο επαθέο θαη εμαξηήκαηα. Αξηζκφο Πφισλ2 , Αξηζκφο 
ζηνηρείσλπιάηνο. 17,5mm2Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP)IP20Βάζνο 
ελζσκάησζεο73,5mm  ,Γπλαηφηεηα πξνζζήθεοΔμνπιηζκνχΝΑΗ   , Μέγεζνο 
θαηαζθεπήο DIN438802Μέζνδνο ηνπνζέηεζεοΡάγα DIN (DRA) ,  Ολνκαζηηθή 

ηάζε230 VΟλνκαζηηθφ ξεχκα25A , ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  
15€ 
 
 

ΑΘΟ 43ΕΛΛΕ  ΦΟΤΙΟΥ  4Χ 40ΑΓηαθφπηεο ΦΟΡΣΗΟΤ θαηεγνξίαο AC, 

ηξηθαζηθφο 4x40A  κε 4 επαθέοΝΟθαηΜέγηζην. θνξηίν ππξαθηψζεσο 5250 
WΥξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν θπθισκάησλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Γέρεηαη 
βνεζεηηθέο επαθέο θαη εμαξηήκαηα. Αξηζκφο Πφισλ4 Αξηζκφο ζηνηρείσλπιάηνο. 
35mm2Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP)IP20Βάζνο ελζσκάησζεο73,5mm  ,Γπλαηφηεηα 
πξνζζήθεοΔμνπιηζκνχΝΑΗ   , Μέγεζνο θαηαζθεπήο DIN438804Μέζνδνο 

ηνπνζέηεζεοΡάγα DIN (DRA) , Ολνκαζηηθή ηάζεδηέγεξζεο 230V,Ολνκαζηηθή ηάζειεηηνπξγίαο 
400VΟλνκαζηηθφ ξεχκα40A , ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)  40€ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 44 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΜΔ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 

Δθεδξεία 100h. Αξηζκφο βεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ : 48on/ 48 off. 
Διάρηζηνο ρξφλνο κεηαμχ δχν ρεηξηζκψλ : 15 ιεπηά. 16Α. 
 
Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  30,00€ 
 

 
 
 

ΑΘΟ 45ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ  3 Υ 1,5 mm2  ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ  ΣΤΠΟ: H05VV-F,  

θαιψδην εχθακπην κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, νλνκαζηηθήο ελαιιαζζφκελεο ηάζεσο 50 έσο 
1000V ή νλνκαζηηθήο ζπλερφκελεο ηάζεσο 75 έσο 1500V, πνπ παξάγνληαη  ζχκθσλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 563.5–HD21.5, είλαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία Υακειήο Σάζεο 2006/95/EC θαη  
λα θέξεη  ζήκα CE. Πεξηέρεη 3 ραξαθηεξηζηηθνχο ρξσκαηηζηνχο αγσγνχο (θαθέ-κπιε-
πξαζηλνθίηξηλν)  δηαηνκήο 1,5mm2   πζθεπαζία 100 m   .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(κέηξν)  1,5 €  

 

 ΑΘΟ 46A05VV-UNYM (re)   ΚΑΛΧΓΗΟ&A05VV-RNYM (rm) 

Καιψδην κε κφλσζε PVC θαη καλδχα PVC γηα ζηαζεξέο 
εγθαηαζηάζεηο  ζε μεξνχο ή πγξνχο ρψξνπο κε δχζθακπην αγσγφ 
κνλφθισλν ή πνιχθισλν H05VV-U&H05VV-R ή κε εχθακπην 
αγσγφ H05VV-F.  
 
 

 ΑΘΟ 47ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ 16Α   Οη κηθξναπηφκαηνη 

λα είλαη κνλνπνιηθνχ ηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία κνλνθαζηθνχ 
θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο με ταρακτηριστική λειτοσργίαςD , κε 
κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 440V AC θαη ειάρηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 
12V AC / 12V DC, κε νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50- 60Hz, κε 
δπλακηθφηεηα εληάζεσο βξαρπθπθιψκαηνο 10.000 Α θαη νη 
δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηππνπνηεκέλεο, κε πιάηνο απφ 17,5 έσο 
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18mm αλά ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαηαζθεπαζκέλν θαηά DIN 43800. Με 
ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο DIN VDE 0641, EN 60898, IEC 898 Οη αθξνδέθηεο ζχλδεζεο 
ησλ κηθξναπηφκαησλ, λα κπνξνχλ λα δερζνχλ κνλφθισλν αγσγφ δηαηνκήο κέρξη θαη 25 mm2. 
Δπίζεο ζηνπο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαη 
δηαθνξεηηθψλ δηαηνκψλ αγσγνί, θαζψο θαη κπάξα ζχλδεζεο. Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο 
(ζειάθηα) λα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ζηήξημε ζε ξάγα ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο EN 50 022 35 x 7.5 
mm θαη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο γηα ηππηθέο εθαξκνγέο IP 40. Κάζε κηθξναπηφκαηνο λα πεξηέρεη 
έλα ζεξκηθφ θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν. Όηαλ ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα είλαη γηα θάπνην 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ (ππεξθφξηηζε), λα 
ελεξγνπνηείηαη ην ζεξκηθφ ζηνηρείν θαη πξνθαιεί ηελ απφδεπμε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε. Οη 
κηθξναπηφκαηνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ πνιχ κεγάια ξεχκαηα 
βξαρπθχθισζεο κέρξη θαη ηεο ηάμεο ησλ 25 kA. Ζ νλνκαζηηθή ηηκή έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο, θαζνξίδεη 
ηελ κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή ηνπ ξεχκαηνο κέρξη ηελ νπνία ν κηθξναπηφκαηνο δελ ελεξγνπνηείηαη. 
 ε ζπζθεπαζία ησλ 10ηεκαρίσλ .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)     3 € 

 

 

ΑΘΟ 48ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20Α  Οη 

κηθξναπηφκαηνη λα είλαη κνλνπνιηθνχ ηχπνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία κνλνθαζηθνχ θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο κε 
ταρακτηριστική λειτοσργίας D , κε κέγηζηε ηάζε 
ιεηηνπξγίαο 440V AC θαη ειάρηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 12V AC 
/ 12V DC, κε νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50- 60Hz, κε 
δπλακηθφηεηα εληάζεσο βξαρπθπθιψκαηνο 10.000 Α θαη νη 
δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηππνπνηεκέλεο, κε πιάηνο απφ 17,5 
έσο 18mm αλά ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξία θαηαζθεπαζκέλν θαηά DIN 43800. Με ηηο εμήο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο DIN VDE 0641, EN 60898, IEC 898 Οη αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ησλ 
κηθξναπηφκαησλ, λα κπνξνχλ λα δερζνχλ κνλφθισλν αγσγφ δηαηνκήο κέρξη θαη 25 mm2. Δπίζεο 
ζηνπο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαη δηαθνξεηηθψλ 
δηαηνκψλ αγσγνί, θαζψο θαη κπάξα ζχλδεζεο. Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (ζειάθηα) λα είλαη 
ζρεδηαζκέλνη γηα ζηήξημε ζε ξάγα ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο EN 50 022 35 x 7.5 mm θαη λα έρνπλ 
βαζκφ πξνζηαζίαο γηα ηππηθέο εθαξκνγέο IP 40. Κάζε κηθξναπηφκαηνο λα πεξηέρεη έλα ζεξκηθφ θαη 
έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν. Όηαλ ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα είλαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν απφ ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ (ππεξθφξηηζε), λα ελεξγνπνηείηαη ην 
ζεξκηθφ ζηνηρείν θαη πξνθαιεί ηελ απφδεπμε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε. Οη κηθξναπηφκαηνη είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ πνιχ κεγάια ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο κέρξη θαη 
ηεο ηάμεο ησλ 25 kA. Ζ νλνκαζηηθή ηηκή έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο, θαζνξίδεη ηελ κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή 
ηνπ ξεχκαηνο κέρξη ηελ νπνία ν κηθξναπηφκαηνο δελ ελεξγνπνηείηαη.  

 ε ζπζθεπαζία ησλ 10ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο(ηεκάρην)      5 € 

 

 ΑΘΟ 49ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25Α Οη κηθξναπηφκαηνη λα 

είλαη κνλνπνιηθνχ ηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία κνλνθαζηθνχ 
θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο κε ταρακτηριστική λειτοσργίας D , κε 
κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 440V AC θαη ειάρηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 
12V AC / 12V DC, κε νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50- 60Hz, κε 
δπλακηθφηεηα εληάζεσο βξαρπθπθιψκαηνο 10.000 Α θαη νη 
δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηππνπνηεκέλεο, κε πιάηνο απφ 17,5 έσο 18mm 
αλά ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία 
θαηαζθεπαζκέλν θαηά DIN 43800. Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο DIN VDE 0641, EN 60898, IEC 898 Οη αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ησλ κηθξναπηφκαησλ, λα 
κπνξνχλ λα δερζνχλ κνλφθισλν αγσγφ δηαηνκήο κέρξη θαη 25 mm2. Δπίζεο ζηνπο αθξνδέθηεο 
ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαη δηαθνξεηηθψλ δηαηνκψλ αγσγνί, θαζψο 
θαη κπάξα ζχλδεζεο. Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (ζειάθηα) λα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ζηήξημε ζε 
ξάγα ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο EN 50 022 35 x 7.5 mm θαη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο γηα ηππηθέο 
εθαξκνγέο IP 40. Κάζε κηθξναπηφκαηνο λα πεξηέρεη έλα ζεξκηθφ θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν. Όηαλ ην 
ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα είλαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηελ νλνκαζηηθή 
έληαζε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ (ππεξθφξηηζε), λα ελεξγνπνηείηαη ην ζεξκηθφ ζηνηρείν θαη πξνθαιεί ηελ 

Εικόνα 15Μικροαυτόματος 20  Α ράγας 
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απφδεπμε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε. Οη κηθξναπηφκαηνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα 
κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ πνιχ κεγάια ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο κέρξη θαη ηεο ηάμεο ησλ 25 kA. Ζ 
νλνκαζηηθή ηηκή έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο, θαζνξίδεη ηελ κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή ηνπ ξεχκαηνο κέρξη ηελ 
νπνία ν κηθξναπηφκαηνο δελ ελεξγνπνηείηαη.  

ε ζπζθεπαζία ησλ 10ηεκαρίσλ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)     5,5 € 

 

 

 ΑΘΟ 50ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 32Α Οη κηθξναπηφκαηνη λα 

είλαη κνλνπνιηθνχ ηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία κνλνθαζηθνχ 
θπθιψκαηνο ηξνθνδνζίαο κε ταρακτηριστική λειτοσργίας D , κε 
κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 440V AC θαη ειάρηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 
12V AC / 12V DC, κε νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50- 60Hz, κε 
δπλακηθφηεηα εληάζεσο βξαρπθπθιψκαηνο 10.000 Α θαη νη 
δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηππνπνηεκέλεο, κε πιάηνο απφ 17,5 έσο 18mm 
αλά ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία 
θαηαζθεπαζκέλν θαηά DIN 43800. Με ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο DIN VDE 0641, EN 60898, IEC 898 Οη αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ησλ κηθξναπηφκαησλ, λα 
κπνξνχλ λα δερζνχλ κνλφθισλν αγσγφ δηαηνκήο κέρξη θαη 25 mm2. Δπίζεο ζηνπο αθξνδέθηεο 
ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαη δηαθνξεηηθψλ δηαηνκψλ αγσγνί, θαζψο 
θαη κπάξα ζχλδεζεο. Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (ζειάθηα) λα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ζηήξημε ζε 
ξάγα ηππνπνηεκέλεο δηαηνκήο EN 50 022 35 x 7.5 mm θαη λα έρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο γηα ηππηθέο 
εθαξκνγέο IP 40. Κάζε κηθξναπηφκαηνο λα πεξηέρεη έλα ζεξκηθφ θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν. Όηαλ ην 
ξεχκα πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα είλαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηελ νλνκαζηηθή 
έληαζε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ (ππεξθφξηηζε), λα ελεξγνπνηείηαη ην ζεξκηθφ ζηνηρείν θαη πξνθαιεί ηελ 
απφδεπμε ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε. Οη κηθξναπηφκαηνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα 
κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ πνιχ κεγάια ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο κέρξη θαη ηεο ηάμεο ησλ 25 kA. Ζ 
νλνκαζηηθή ηηκή έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο, θαζνξίδεη ηελ κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή ηνπ ξεχκαηνο κέρξη ηελ 
νπνία ν κηθξναπηφκαηνο δελ ελεξγνπνηείηαη.  

ε ζπζθεπαζία ησλ 10ηεκαρίσλ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)     6 € 

 

 

ΑΘΟ 51ΚΟΥΛΟΥΕΣ ΤΣΕΚΙ  ανοξείδωτο ατςάλι   Κνπινχξεο Σζέξθη ελαεξίσλ θσηηζηηθψλ απφ 

αλνμείδσην αηζάιη  κήθνπο 50 m κε πιάηνο 2 cm  

ε ζπζθεπαζία ησλ 50 κέηξσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  20. € 

 

ΑΘΟ 52ΚΟΥΛΟΥΕΣ ΤΣΕΚΙ ανοξείδωτο ατςάλι διάτρθτο ΔΝΑΔΡΗΧΝ 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ, ΣΑΗΝΗΔ ΣΖΡΗΞΖ (ΣΔΡΚ) Σν κεηαιιηθφ Σζέξθη είλαη δηάηξεην 
γαιβαληζκέλν έιαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηήξημε θακηλάδσλ πδξαπιηθψλ 
θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζθέξεηαη ζε ηαηλίεο ησλ 8 ή 10 κέηξσλ 
αλαιφγσο ηελ δηάζηαζε 

ε ζπζθεπαζία ησλ 25 κέηξσλ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  8. € 

 

 

 

 ΑΘΟ 53ΓΔΜΑΣΗΚΑ CLIPS ΓΗΑ ΤΦΗΞΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ    απφ λάηινλ πνιπαµίδε 

6/6 -12 γηα :  

-ηεξέσζε πνιιψλ θαισδίσλ, πιεμνχδσλ  θαισδίσλ θαη εμαξηεκάησλ ρσξίο 
νιίζζεζε -Δπξχ πεδίν ζεξκνθξαζηαθψλ εθαξκνγψλ (κέρξη θαη 85°C)  

-Μαχξν λάηινλ γηα εμσηεξηθή ρξήζε (αλζεθηηθφ ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία) -ζε κήθνο  30 cm 
πεξίπνπ  .  ε ζπζθεπαζία ηνπ 100 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  0,05 € 

 

 

Εικόνα 16Μικροαυτόματος 25 Α ράγας 
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 ΑΘΟ 54ΚΛΔΜΔ ΤΝΓΔΖ  ΚΑΛΧΓΗΧΝ   απφ κνλσηηθφ πιαζηηθφ άθαπζην 

ζε δηάθνξα κεγέζε θαη δηαηνκέο  4mm , 6mm ,10mm,16mm, 25mm.κε πιηθφ 

θαηαζθεπήο απφ πνιππξνππιέλην , Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: 85°C ,  Αξηζκφο 

πφισλ: 12Κξάκα  απφ  επημεπδαξγπξσκέλνπ ράιπβα.  

.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο  1-4  €αλάινγα  δηαηνκήο. 

 

ΑΘΟ 55ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΓΗΑ ΑΞΟΝΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ  Φ 6mm 

ε ζπζθεπαζία ησλ 20 κέηξσλ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο /κέηξν  2 € 

 

 

 ΑΘΟ 56Εκκινθτισ  (ςτάρτερ)  4-80 Watt  γηα εθθίλεζε κε ζπκβαηηθφ ηξφπν  ζε 

ιπρλίεο θζνξίνπ 36 Watt θαη 58Watt  νη νπνίεο έρνπλ  θάιπθα G13 ζρήκα ιακπηήξα Σ8 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 25 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  0,3 € 

 

 

ΑΘΟ 57Εκκινθτισ  (ςτάρτερ)  4-21 Watt  γηα εθθίλεζε κε ζπκβαηηθφ ηξφπν  ζε 

ιπρλίεο θζνξίνπ 18 Watt    νη νπνίεο έρνπλ  θάιπθα G13 ζρήκα ιακπηήξα Σ8 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 25 ηεκαρίσλ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  0,3 € 

 

 ΑΘΟ 58ΕΡΙΤΗΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ   Οη επηηεξεηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηαθπκάλζεηο ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα 
βιάςνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη επηηεξεηέο δηαζέηνπλ κία 
κεηαγσγηθή επαθή εμφδνπ. ε πεξίπησζε πνπ αληρλεχζνπλ θάπνηα αλσκαιία, ε 
επαθή αιιάδεη ζέζε. Γηα λα ζέζεηε ηνλ πξνζηαηεπφκελν εμνπιηζκφ εθηφο 
ιεηηνπξγίαο κε ηελ βνήζεηα απηήο ηεο επαθήο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 
παξεκβάιεηε έλα ειεθηξνλφκν      

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Έιεγρνο αζηνρίαο θάζεο:  λαη , Έιεγρνο αζπκκεηξίαο θάζεσλ: λαη  , Έιεγρνο ππέξηαζεο:  λαη  
Έιεγρνο ππφηαζεο: λαη , Δχξνο κέηξεζεο ηάζεο:  •240-400V ,Ολ.ηάζε ειέγρνπ ζε AC 50 HZ: •240-
400V Σχπνο ηάζεο ελεξγνπνίεζεο: AC Πξνζηαζίεο απφ: ππέξηαζε, ππφηαζε, απψιεηα θάζεο θαη 
απψιεηα νπδεηέξνπ 
Σξνθνδνζία Σξηθαζηθή, 4 θαισδίσλ L1, L2, L3+N (240VAC), 48-63ΖΕ  Μνλνθαζηθή, L1 + N 
(240VAC) 
Πξφηππα IEC 61000, IEC 60255, IEC 60947 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ. Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  25 € 

 

ΑΘΟ 59ΕΡΙΤΗΗΤΕΣ  ΣΤΑΘΜΗΣΔΠΗΣΖΡΖΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΘΜΖ ΑΓΧΓΗΜΧΝ ΤΓΡΧΝ 

220V AC ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΘΜΖ ΜΗΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Ή ΓΔΧΣΡΖΖ (ΜΔΓΗΣΟ - ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΔΧ 
ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΧΝ 

 Ρπζκίδεη ηελ ζηάζκε ζε κηα δεμακελή θαη ειέγρεηαη απφ ηξία ειεθηξφδηα, έλα θνηλφ 
πνπ ηνπνζεηείηαη βαζχηεξα απφ φια, έλα γηα ηελ αλψηεξε θαη έλα γηα ηελ θαηψηεξε 
επηζπκεηή ζηάζκε. Δάλ ε δεμακελή είλαη κεηαιιηθή δελ απαηηείηαη θνηλφ ειεθηξφδην. 
Λεηηνπξγεί ζε φια ηα αγψγηκα πγξά κε ξπζκηδφκελε επαηζζεζία απφ 0 ~ 60 ΚΧ. 

Όηαλ ηα ειεθηξφδηα βξέρνληαη ζηξέθνπκε ην πνηελζηφκεηξν απφ ην κεδέλ πξνο έλα θαη ζην ζεκείν 
πνπ ζα αλάςεη ην LED ζηακαηάκε ηε ξχζκηζε. Με ηε ζσζηή ξχζκηζε απνθεχγνπκε αλεπηζχκεηε 
ιεηηνπξγία απφ πγξαζία. Με Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά •Δπαηζζεζία: 0-60 ΚΧ ,•Σάζε ει/δίσλ: 20 V 
AC MAX ,Ρεχκα ει/δίνπ: 2 mA MAX ,•Απνκφλσζε απφ ηελ ηάζε δηθηχνπ κε κεηαζρεκαηηζηή ,Σάζε 
ηξνθνδνζίαο: 220 V ± 10% , Μέγηζην ξεχκα επαθψλ: 8Α AC1•Μέγηζηε ηάζε επαθψλ: 250 V AC  

 ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  20 € 
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ΑΘΟ  60ΔΙΑΜΟΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 

ΧΛΖΝΑ  ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ . Γηακνξθψζηκνοθπκαηνεηδήοζσιήλαοζπηξάι κε 
δηαηνκέο  (ØΔμσηεξηθή /Δζσηεξηθή )Ø16 16mm/10.9mm , Ø25 25mm / 18,6 mm ,  
Ø32 32mm/24,3mm βαξέσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ γηα πξνζηαζία θαισδηψζεσλ  
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ΔΝ 61386.01 θαη ΔΝ 60670-
1, ζε ρξψκα αλνηθηφ γθξη, ζηηο δηακέηξνπο Ø16 έσο Ø63,Αληνρή ζηελ θξνχζε είλαη  

Minimum 6 Joule. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο -25°C θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 
εθαξκνγήο+60°C , Σν πιηθφ είλαη απφ U-PVCΔιεχζεξν βαξέσλ κεηάιισλ (RoHS) , 
απηνζβελνχκελν, δελ δηαδίδεη ηελ θιφγα, δελ απνηειεί ειθπζηηθή ηξνθή γηα ηξσθηηθά 
,ΥξψκαΑλνηθηφ γθξη Βαζκφο ζηεγαλφηεηαοIP 66 ,Αληνρή ζηε γήξαλζε Αλζεθηηθφ ζηελ 
ππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία (UV)  ε Γηειεθηξηθή αληνρή ηνπ είλαη κε ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξηθήο 
κφλσζεοΓελ δηαδίδνπλ ηελ θιφγα ,Οδεγίεο Δλαξκφληζεο 2014/35/ΔU (LVD), 2011/65/ΔU (RoHS) 
Πξφηππα εθαξκνγήο : ΔΝ 61386.01, ΔΝ 61386.22, ΔΝ 60670-1 (UV STABILITY) 
ε ζπζθεπαζία 50 κέηξσλ  .Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (κέηξν) αλάινγα δηάκεηξν  0,70 € έσο 1,60 € 

 

 ΑΘΟ 61ΕΡΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΙΞΗΣ ΟΚΑ 9/25 , 10/35 , 12/35 
,6/25Πιαζηηθά ζηεξίγκαηα θαισδίσλ (ξφθα) ζηξνγγπιφ ιεπθφ(πάτος καλφδίοσ mm/ 

ύυος καρφιού mm ) 
ε ζπζθεπαζία ηνπ 100 ηεκαρίσλ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (θνπηί)  2,0 € έσο 2,5 € 

αλάινγα ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 ΑΘΟ 62ΒΥΣΜΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΦΑΜΟΓΗΞΣΠιαζηηθά βχζκαηα  ηαρείαο 

εθαξκνγήο κε ρηχπεκα.  (νχπα)κε αληνρή ζε ρεκηθνχο θαη αηκνζθαηξηθνχο παξάγνληεο 
θαη ζεξκνθξαζίεο ρξήζεο -20° +75°C , Αζθαιή θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ 
ηχπσλ βηδψλ .Με άξηζηε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο βίδαο ζε  ηξχπα εγθαηάζηαζεο , γηα 
δηακέηξνποηξππαληνχ 6mmή  10mm  , ειάρηζην βάζνο ηξππήκαηνο 30-50mm . Τιηθφ 

Καηαζθεπήο Πνιπακίδην.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (κέηξν) αλάινγα δηάκεηξν  2€ έσο 3€. 
 
 

 ΑΘΟ 63ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ VCOM καλϊδιο τθλζφωνου 6P4C.Τφποσ 
καλωδίωνεφκαμπτα  με 2 ι 4 ηευγϊν χωρίσ κωράκιςθ για μετάδοςθ φωνισ 
και δεδομζνων είναι κατάλλθλα  για εγκατάςταςθ  κυρίωσ ςε 
εςωτερικοφσκτιριακοφσ χϊρουσ και διατίκενται ωσ βραδφκαυςτα και ωσ 
ελευκζρααλογόνωναπό PVC ,LiHH, LiHH(TP) Ρροςαρμογι ςε προδιαγραφζσ 
VDE0812 , VDE 0815. Σε μικθ 3 ι 5 μζτρων και με τθλεφωνικά βφςματα RJ8. 

                       Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (κέηξν) αλάινγα δηάκεηξν  1 € έσο 2 € 

 

 

ΑΘΟ 64ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΗΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ. Τφποσ καλωδίων  εφκαμπτα  χωρίσ κωράκιςθ για 
μετάδοςθ φωνισ και δεδομζνων είναι κατάλλθλα  για εγκατάςταςθ  κυρίωσ 
ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ και διατίκενται ωσ βραδφκαυςτα και ωσ  ελευκζρα 
αλογόνων από PVCLiHH, LiHH(TP) Ρροςαρμογι ςε προδιαγραφζσ VDE0812 , 
VDE 0815. Σε μικθ προκακοριςμζνα  με τθλεφωνικά βφςματα RJ8. 

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (κέηξν) αλάινγα δηάκεηξν  2 €  
 
 

ΑΘΟ 65ΦΖΦΗΑΚΔ ΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ  Σειέθσλν Φεθηαθφ κε νζφλε 

αλαγλψξηζεο θαη πνιιαπιψλ  ρεηξηζκψλ γηα ιεηηνπξγία  κε ηειεθσληθφ θέληξν  
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HIGHPATH 3750.κε δπλαηφηεηα  πξνγξακκαηηζκνχ  θαη αλνηθηή αθξφαζε. θαη κε ξπζκηδφκελε 
νζφλε.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (κέηξν) αλάινγα δηάκεηξν  100 € 

 
 

ΑΘΟ 66ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  Σειέθσλν αλαινγηθφ κε νζφλε 

αλαγλψξηζεο θαη πνιιαπιψλ  ρεηξηζκψλ γηα ιεηηνπξγία  κε ηειεθσληθφ θέληξν   HIGHPATH 

3750 . Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (κέηξν) αλάινγα δηάκεηξν  30 € 

 
 

 

ΑΘΟ 67 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  

Γνθηκαζηηθφ θαηζαβίδη, άζξαπζην ζψκα απφ PC θαη εξγνλνκηθή ιαβή, δηαζέηεη ελδεηθηηθή 
ιπρλία.  

Δλδεηθηηθή ηηκή (ηεκάρην) 5 € 

 

 

 

ΑΘΟ 68ΣΙΔΗΟΪΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΟΥ ΑΡΠ ΣΙΔΗΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΤ. 

 8Μ ΡΛΗΕΙΣ   ΜΕ ΑΚΟΚΙΒΩΤΙΟ, ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΙΟ ΡΑΚΤΩΣΗΣ 

Ηζηφο νθηαγσληθήο δηαηνκήο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο, απνηεινχκελνο απφ ηνλ θνξκφ θαη ην 
έιαζκα ηεο βάζεσο κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ζηε θνξπθή ηνπ γηα ηελ ππνδνρή ησλ βξαρηφλσλ 
ζηήξημεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ζχξαο επίζθεςεο ηνπ θηβσηίνπ ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ. Ο 
θνξκφο ηνπ ηζηνχ απνηειείηαη απφ έλα κνλαδηαίν ηεκάρην  (ρσξίο εγθάξζηα ξαθή) θαη είλαη 
νθηαγσληθήο δηαηνκήο θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ έιαζκα S235JR 4 ρηι. πνπ πξνκεζεχεηαη κε 
πηζηνπνηεηηθά θαηά DIN 50049/2.2  

Οη ηζηνί κεηά ηε ζπγθφιιεζε ηνπο ειέγρνληαη νπηηθά θαη δηαζηαζηαθά, δηνξζψλνληαη ηπρφλ νμείεο 
αθκέο κε ηξφρηζκα θαη πξνσζνχληαη γηα γαιβάληζκα ελ ζεξκψ  θαηά ISO 1461  (HotDipGalvanizing) 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθάΔλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  450 € 

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  450  € 

 

ΑΘΟ 69ΒΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ 
ΚΑΜΡΥΛΟΙ ΜΟΝΟΙ- ISO 9001-CE 
Βάζεη ηνπ ΦΔΚ 1557-Β-17.08.2007 ε ζήκαλζε CE ζηνπο ηζηνχο 
θσηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν Δπξσπατθφ Πξφηππν πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη ψζηε λα θέξνπλ ζήκαλζε CE νη ηζηνί θσηηζκνχ είλαη ην 
EN40-5 γηα ηνπο ραιχβδηλνπο ηζηνχο θαη ην EN40-6 γηα ηνπο ηζηνχο 
αινπκηλίνπ.Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ απνηειείηαη απφ έλα κνλαδηαίν ηεκάρην  
(ρσξίο εγθάξζηα ξαθή) θαη είλαη αλάινγεο  δηαηνκήο θαη θαηαζθεπάδεηαη 
απφ έιαζκα S235JR 4 ρηι. πνπ πξνκεζεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά θαηά 

DIN 50049/2.2 Οη ηζηνί κεηά ηε ζπγθφιιεζε ηνπο ειέγρνληαη νπηηθά θαη δηαζηαζηαθά, δηνξζψλνληαη 
ηπρφλ νμείεο αθκέο κε ηξφρηζκα θαη πξνσζνχληαη γηα γαιβάληζκα ελ ζεξκψ θαηά ISO 1461 
(HotDipGalvanizing) εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  12€ 
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Χρονοδιακόπτες 

 

 

 

ΑΘΟ 70  ΜΟΝΟΡΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΔΕΗ  1Χ2,5mm2 
Μνλνπνιηθφ θαιψδην ραιθνχ, γηα ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο. Ολνκαζηηθή ηάζε 0.6/1 KV  
θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζηνλ αέξα ή ζην έδαθνο  
Δπηθαζζηηεξσκέλνο ράιθηλνο αγσγφο, κφλσζε EPR, καλδχαο απφ βνπιθαληζκέλν 
ειαζηνκεξέο πιηθφ 

ΠΡΟΣΤΠΑ : Γηεζλέο HD 626-9N , IEC 60502-1 , Δζληθφ DEHKK 03.05 Τιηθφ Αγσγνχ 
επηθαζζηηεξσκέλνο ραιθφο 

ρήκα αγσγνχ θπθιηθφ ,Μφλσζε ΔRP, Δμσηεξηθφο ΜαλδχαοΔιαζηνκεξήο ρξψκα Μαλδχα Μαπξν 

πζθεπαζία ζε θηβψηην ησλ 100 κέηξσλ  

Δλδεηθηηθή ηηκή κέηξνπ 3 € 

 

ΑΡΘΡΟ 71Μεραληθφο Υξνλνδηαθφπηεο κε Δθεδξεία Μεραληθνί ρξνλνδηαθφπηεο ελφο 
ζηνηρείνπ (18 mm)Λεηηνπξγία  .Απηνί νη ρξνλνδηαθφπηεο ελεξγνπνηνχλ θαη απελεξγνπνηνχλ ηα 
θνξηία ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξήζηε. Λεηηνπξγνχλ ζε εκεξήζην ή 
εβδνκαδηαίν θχθιν: ην ίδην πξφγξακκα επαλαιακβάλεηαη θάζε κέξα (24 h) ή θάζε εβδνκάδα 
(7D). Να ππάξρεη δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.Σάζε: 230 V AC ± 10%. , 
πρλφηεηα: 50/60 Hz., Καηαλάισζε: 2.5 VA.Υξνληθή αθξίβεηα: ±1 δεπηεξφιεπην αλά εκέξα 

ζηνπο 20°C. 
Δθεδξεία πξνγξάκκαηνο θαη ρξφλνπ:δηάξθεηα δσήο: 10 ρξφληα,απηνλνκία: 100 ψξεο.Ρεχκα επαθήο:16 
A ζηα 250 V AC(ζπλθ= 1)  ή 4 A ζηα 250 V AC (ζπλθ= 0.6).Μεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθάΠξνγξακκαηηζκφο κε αθίδεο.πλνιηθέο δηαζηάζεηο: 2 ζηνηρεία ησλ 9 mm. Βαζκφο 
πξνζηαζίαο  κεηψπε: IP40,αθξνδέθηεο: IP20B. , Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10oC έσο +50°C.χλδεζε 
κε βίδα γηα θαιψδηα έσο 6 mm2. 

ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ηεκαρίνπ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  30 € 

 

 

ΑΘΟ 72 ΗλεκτρολυτικόσΡυκνωτισ  400V     8-18 κF  ε ζπζθεπαζία ηνπ 1 

ηεκαρίνπ.Δλδεηθηηθή ηηκή κνλάδαο (ηεκάρην)  2,5  € 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ    22/2/2017 

 
      ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ                                                   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ           
 Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΧΝ                        
ΣΔΥΝΗΚΧΝ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ         
 
 
 
 
ΚΧΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ                 ΒΑΗΛΖ  ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ       

                        ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ   ΜΖΥΑΝΗΚΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ  
 

 
                                                                                      ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ   ΓΡΖΓΟΡΖ  
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ 
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Α1  ΕΝΣΤΠΟ   ΕΞΩΦΤΛΛΟ  ΜΕΛΕΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  2017         ελίδα  1 από 1 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  1 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΒΡΤΟΤΛΩΝ & ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 
ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 16121 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 
49.420,20 €πλέον ΦΠΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ :   Σ1α2017 

 
https://www.g oogle.gr/sear ch? q=%CE% B5%CE% B9%CE%B4% CE%B7 +%CE% BA%CE%B1%CE% B8%CE% B1%CF%8 1%CE% B9%CE% BF%CF%84% CE%B7% CF%84%CE% B1% CF%82+%CE% B4% CE%AE%CE%BC%CE% BF%CF%85 &ie= utf-8&oe=ut f-8&gws_rd=cr &ei= XZyoVreKF8H RPJeipIAG

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ." 

 

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

39.855,00 € 9.565,20 € 

 

49.420,20 € 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  

        
 

        

  
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

        
Α/Α 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

CPV ΔΗΓΟ ΔΝΓ. ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ  ΤΝΟΛΟ 

        
1 80 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 250W ΝΑ ΛΑΜΠΣΖΡΔ   Δ40 8,00 € 640,00 € 

        

2 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
400w HgΔνδεικηικου Σύπου 

Philips HPLM 400 
10,00 € 250,00 € 

        
3 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

500W ΛΑΜΠA ΣΤΠΟΤ HWL  
E40   

28,00 € 280,00 € 

        

4 40 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΛΑΜΠΔ 1000W Metal Halide 

ΠΡΟΒΟΛΔΑΔ40     
55,00 € 2.200,00 € 

        

5 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΛΑΜΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ LED 

10-12W E27 
4,00 € 200,00 € 

        
6 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΛΑΜΠΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 18W 2,00 € 50,00 € 

        
7 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΛΑΜΠΔ 400W HIS THX Δ40     16,00 € 320,00 € 

        

8 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΠΡΟΒΟΛΔΗ HQI 400W   ΝΑ 

ΠΔΡΗΔΥΔΣΑΗ ΚΑΗ ΛΑΜΠΑ           
100,00 € 1.000,00 € 

        
9 15 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ LED ΓΡΑΜΜΗΚΑ  
(120mm) 

60,00 € 900,00 € 

        

10 40 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΦΧΣΗΣΗΚO ΧΜΑ ΓΗΑ 

ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ  
250W  

200,00 € 8.000,00 € 

        

11 40 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΦΧΣΗΣΗΚO ΧΜΑ ΓΗΑ 

ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΛΔΧΦΟΡΟΤ  
100W  

180,00 € 7.200,00 € 

        

12 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΑΞΟΝΗΚΟ ΦΧΣΗΣΗΚO 
ΝΑΣΡΗΟΤ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΧΜΑ ΓΗΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ 

ΛΔΧΦΟΡΟΤ  70W  

65,00 € 650,00 € 

        

13 300 ΣΔΜΑΥΗΟ 31600000-2 
ΓΔΜΑΣΗΚΑ TIRE UP 

ΤΦΗΞΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
4mmX30cm 

0,05 € 15,00 € 

        14 300 ΜΔΣΡΟ 31320000-5 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ 3Υ1,5 0,65 € 195,00 € 

        

15 100 ΜΔΣΡΟ 31320000-5 

ΜΟΝΟΠΟΛΗΚΟ ΚΑΛΧΓΗΟ 
ΣΤΠΟΤ ΓΔΖ 2,5mm ΥΟΝΣΡΖ 
ΓΗΠΛΖ ΜΟΝΧΖ Ονομαζηική 

ηάζη 0.6/1 KV 

3,00 € 300,00 € 
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16 80 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΔΚΚΗΝΖΣΔ-ΣΡΑΓΓ. ΠΖΝΊΑ 

35 - 400 WATT  
4,00 € 320,00 € 

        

17 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 
ΒΑΔΗ 80W Hg  ΜΔ 

ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ 
ΝΣΟΤΡΑΛΟΤΜΗΝΗΟ 

35,00 € 700,00 € 

        
18 100 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1  ΓΤΑΛΗΝΔ ΑΦΑΛΔΗΔ 4Α   0,10 € 10,00 € 

        
19 100 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1  ΓΤΑΛΗΝΔ ΑΦΑΛΔΗΔ 8Α   0,10 € 10,00 € 

        

20 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΔ ΚΛΔΜΑ 
ΓΗΑ ΓΤΑΛΗΝΔ ΑΦΑΛΔΗΔ 

ΤΡΣΑΡΧΣΔ 230V 
1,00 € 30,00 € 

        
21 50 ΣΔΜΑΥΗΟ    31681410-0 

ΜΟΝΧΣΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ  
ΜΑΤΡΟ 

1,00 € 50,00 € 

        
22 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΣΑΗΝΗΔ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΟΤ 10,00 € 50,00 € 

        
23 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ ΣΑΥΔΗΑ 
ΣΖΞΔΧ 20Α       

0,30 € 15,00 € 

        

24 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
 ΑΦΑΛΔΗΔ ΣΑΥΔΗΑ 

ΣΖΞΔΧ 25Α         
0,40 € 20,00 € 

        
25 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ ΣΑΥΔΗΑ 
ΣΖΞΔΧ 35Α         

0,50 € 25,00 € 

        
26 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΑΦΑΛΔΗΔ ΣΑΥΔΗΑ 
ΣΖΞΔΧ 63Α          

0,60 € 15,00 € 

        
27 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET 25Α 0,50 € 10,00 € 

        
28 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET 35Α 0,50 € 10,00 € 

        
29 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET 50Α 0,50 € 10,00 € 

        
30 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ NEOSET   63Α                     0,50 € 10,00 € 

        31 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ ΓΔΖ   35Α                     0,50 € 25,00 € 

        32 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ ΓΔΖ   40Α                     0,60 € 30,00 € 

        33 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 ΦΤΗΓΓΗΑ ΓΔΖ  50Α                     0,70 € 35,00 € 

        

34 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ   16Α                          
3,00 € 60,00 € 

        

35 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ D  20Α                          
5,00 € 100,00 € 

        

36 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ D  25Α                          
5,50 € 165,00 € 

        

37 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ  

ΚΑΜΠΤΛΖ D  32Α                          
6,00 € 120,00 € 

        
38 4 ΣΔΜΑΥΗΟ   44318000-2 

ΣΔΡΚΗ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 
ΑΣΑΛΗ 50m / 2cm  

20,00 € 80,00 € 

        

39 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 44318000-2 
ΣΔΡΚΗ ΓΗΑΣΡΖΣΟ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ  25m / 2cm     
4,00 € 20,00 € 
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40 100 ΜΔΣΡΟ 44318000-2 
 ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΟ ΓΗΑ 

ΑΞΟΝΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ 6mm 
2,00 € 200,00 € 

        41 200 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΣΑΡΣΔΡ 4 – 80W                                                        0,30 € 60,00 € 

        42 100 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΣΑΡΣΔΡ 4 – 21W                                                        0,30 € 30,00 € 

        

43 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31720000-9 
ΔΠΗΣΖΡΖΣΔ ΣΑΖ 

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΗ   400 VOLT              
25,00 € 125,00 € 

        
44 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31720000-9 ΔΠΗΣΖΡΖΣΔ ΣΑΘΜΖ 20,00 € 100,00 € 

        

45 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΗΓΖΡΟΨΣΟΗ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 
ΓΡΟΜΟΤ ΑΠΌ 

ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ' 
ΒΣ. 8Μ ΠΛΖΡΔΗ ΜΔ 

ΑΚΡΟΚΗΒΧΣΗΟ, ΒΑΖ & 
ΑΓΚΤΡΗΟ ΠΑΚΣΧΖ 

450,00 € 4.500,00 € 

        

46 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΒΡΑΥΗΟΝΔ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 
ΧΜΑΣΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

ΚΑΜΠΤΛΟΗ ΜΟΗΝΟΗ- ISO 
9001-CE 

10,00 € 100,00 € 

        47 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-1 ΦΟΤΚΔ Φ 40 20,00 € 1.000,00 € 

        
48 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΒΑΔΗ ΑΦΑΛΗΧΝ ΠΛΖΡΔΗ 
35 Α 

3,50 € 105,00 € 

        
49 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 

ΒΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΧΝ 
ΠΛΖΡΔΗ 63 Α 

3,50 € 105,00 € 

        

50 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΒΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΧΝ  ΣΤΠΟΤ 

ΝΔΟΔΣ 63 Α ΠΛΖΡΔΗ  
3,50 € 35,00 € 

        

51 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 10mm) 
0,20 € 10,00 € 

        

52 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 16mm) 
0,25 € 12,50 € 

        

53 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 25mm) 
0,40 € 20,00 € 

        

54 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 35mm) 
0,60 € 30,00 € 

        

55 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 50mm) 
0,80 € 40,00 € 

        

56 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΓΗΔΛΔΤΖ 70mm) 
1,20 € 60,00 € 

        

57 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΑΚΡΑΗΑ 10mm) 
0,25 € 12,50 € 

        

58 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΑΚΡΑΗΑ 16mm) 
0,30 € 15,00 € 
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59 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΑΚΡΑΗΑ 25mm) 
0,40 € 20,00 € 

        

60 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΑΚΡΑΗΑ 35mm) 
0,60 € 30,00 € 

        

61 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΑΚΡΑΗΑ 50m) 
0,90 € 45,00 € 

        

62 50 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΚΧ ΧΛΖΝΧΣΑ ΠΡΔΑ  

(ΑΚΡΑΗΑ 70mm) 
1,30 € 65,00 € 

        

63 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
ΑΡΔΝΗΚΟ 

ΡΔΤΜΑΣΟΛΖΠΣΖ 16Α 
ΣΤΠΟΤ ΟΤΚΟ 

2,00 € 40,00 € 

        

64 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31681410-0 
 ΘΤΛΗΚΟ ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΖ 

16Α ΣΤΠΟΤ ΟΤΚΟ 
2,00 € 40,00 € 

        

65 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
 ΣΡΗΦΑΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

(ΡΔΛΛΔ) 4Υ40 Α 30mA 
60,00 € 300,00 € 

        

66 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
 ΣΡΗΦΑΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 

(ΡΔΛΛΔ) 4Υ63 Α 30mA 
80,00 € 400,00 € 

        

67 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

 ΜΟΝΟΦΑΗΚΟ 
ΓΑΗΦΟΡΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ (ΡΔΛΛΔ) 2Υ40Α  
30mA 

50,00 € 250,00 € 

        

68 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΡΔΛΔ ΡΑΓΑ ΦΟΡΣΗΟΤ   2ΝΟ 

2Υ25Α  
15,00 € 150,00 € 

        

69 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΡΔΛΔ ΡΑΓΑ  ΦΟΡΣΗΟΤ     4 

ΝΟ 4Υ40Α 
40,00 € 400,00 € 

        

70 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΡΑΓΑ 

ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ 24H ΜΔ 
ΔΦΔΓΡΔΗΑ  

30,00 € 300,00 € 

        

71 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ   

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 4mm
2
 

1,00 € 20,00 € 

        

72 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ    

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 6mm
3
 

2,00 € 40,00 € 

        

73 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ   

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 10mm
4
 

2,00 € 40,00 € 

        

74 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ   

(ΚΛΔΜΜΔΝ) 16mm
5
 

3,00 € 60,00 € 
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75 20 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΤΝΓΔΜΟ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ  

ΚΛΔΜΜΔΝ) 25mm
8
 

4,00 € 80,00 € 

        

76 5 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 

ΜΟΝΟΦΑΗΚΟ ΦΟΡΖΣΟ 
ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΖ ΠΔΝΣΔ (5) 
ΘΔΔΧΝ 16Α ΜΔ ΠΑΡΟΥΗΚΟ 

ΚΛΧΓΗΟ 3Υ2,5mm
2
 

10,00 € 50,00 € 

        

77 50 ΜΔΣΡΟ 31210000-1 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 
ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ ΧΛΖΝΑ 
ΠΗΡΑΛ Ø16 16mm/10.9mm 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

0,70 € 35,00 € 

        

78 50 ΜΔΣΡΟ 31210000-1 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 
ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ ΧΛΖΝΑ 
ΠΗΡΑΛ Ø25 25mm / 18,6 mm 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

1,30 € 65,00 € 

        

79 100 ΜΔΣΡΟ 31210000-1 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΗΜΟ 
ΚΤΜΜΑΣΟΔΗΓΖ ΧΛΖΝΑ 
ΠΗΡΑΛ Ø32 32mm/24,3mm 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

1,60 € 160,00 € 

        
80 10 ΚΟΤΣΗΑ   44318000-2 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ ΒΑΔΗ 
ΣΗΡΖΞΖ ΡΟΚΑ 9/25 

2,00 € 20,00 € 

        

81 10 ΚΟΤΣΗΑ   44318000-2 
ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ ΒΑΔΗ 

ΣΗΡΖΞΖ ΡΟΚΑ 10/35 
2,50 € 25,00 € 

        

82 10 ΚΟΤΣΗΑ   44318000-2 
ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ ΒΑΔΗ 

ΣΗΡΖΞΖ ΡΟΚΑ 12/35 
3,00 € 30,00 € 

        
83 5 ΚΟΤΣΗΑ   44318000-2 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΔ ΒΑΔΗ 
ΣΗΡΖΞΖ ΡΟΚΑ 6/25 

2,00 € 10,00 € 

        

84 10 ΚΟΤΣΗΑ   44318000-2 
ΒΤΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ  6 

mm
2 
ΣΑΥΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΜΔ ΥΣΤΠΖΜΑ (ΟΤΠΑ) 

2,00 € 20,00 € 

 

      

 

85 5 ΚΟΤΣΗΑ   44318000-2 
ΒΤΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 10 

mm
2 
ΣΑΥΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΜΔ ΥΣΤΠΖΜΑ (ΟΤΠΑ) 

3,00 € 15,00 € 

        
86 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 ΠΤΚΝΧΣΔ 8-18 μf 400V 2,50 € 75,00 € 

        

87 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 
ΣΡΑΓΓΑΛΗΣΗΚΑ ΠΖΝΔΗΑ 
ΜΠΑΛΑΣ  70-400 WATT  

15,00 € 450,00 € 

        
88 25 ΣΔΜΑΥΗΟ 31210000-1 ΔΚΚΗΝΖΣΔ 1000 WATT  10,00 € 250,00 € 
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89 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32552100-8 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΓΗΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ 

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
HIGHPATH 3750 

35,00 € 1.050,00 € 

        

90 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 32552100-8 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔ 
ΟΘΟΝΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ 
ΥΔΗΡΗΜΧΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΜΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

HIGHPATH 3750 

100,00 € 1.000,00 € 

        

91 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 
ΠΗΡΑΛ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΑΚΟΤΣΗΚΟΤ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ  
2,00 € 60,00 € 

        
92 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 

ΚΑΛΧΓΗΟ ΤΝΓΔΖ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 3m 

1,00 € 30,00 € 

        
93 30 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 

ΚΑΛΧΓΗΟ ΤΝΓΔΖ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 5m 

2,00 € 60,00 € 

        
94 10 ΣΔΜΑΥΗΟ 32551500-5 ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΑ ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ  5,00 € 50,00 € 

        

95 200 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 

ΛΑΜΠΔ   LED 20W  ΓΗΑ 
ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΚΑΣΡΑΣΑΖ 

ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΦΘΟΡΗΟΤ 36W  
1,20m 

10,00 € 2.000,00 € 

        
96 6 ΣΔΜΑΥΗΟ 31500000-1 ΦΧΣΗΣΗΚΑ LED ΓΡΟΜΧΝ 240,00 € 1.440,00 € 

        ΑΝΔΤ ΦΠΑ  39.855,00 € 

        ΦΠΑ 24% 9.565,20 € 

        ΤΝΟΛΟ 49.420,20 € 

         

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ    22/2/2017 

 
      ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ                                                   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ           
 Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΧΝ                        
ΣΔΥΝΗΚΧΝ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ         
 
 
ΚΧΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ                 ΒΑΗΛΖ  ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ       

                        ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ   ΜΖΥΑΝΗΚΟΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ  
 

 
  ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ   ΓΡΖΓΟΡΖ  
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

  
 

  

 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  
Α/Α 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

    

  
1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

250W ΝΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   Ε40 

8,00 €     

  

2 ΤΕΜΑΧΙΟ 
400w Hg Ενδεικτικου 
Τύπου Philips HPLM 

400 
10,00 €     

  
3 ΤΕΜΑΧΙΟ 

500W ΛΑΜΠA 
ΤΥΠΟΥ HWL  E40   

28,00 €     

  

4 ΤΕΜΑΧΙΟ 
 ΛΑΜΠΕΣ 1000W 

Metal Halide 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε40     

55,00 €     

  

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΛΑΜΠΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ LED 
10-12W E27 

4,00 €     

  
6 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΛΑΜΠΕΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W 

2,00 €     

  
7 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΛΑΜΠΕΣ 400W HIS 
THX Ε40     

16,00 €     

  

8 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 
400W   ΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΛΑΜΠΑ           

100,00 
€ 

    

  

9 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 

ΓΡΑΜΜΙΚΑ  
(120mm) 

60,00 €     

  

10 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ  250W  

200,00 
€ 

    

  

11 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ  100W  

180,00 
€ 

    

  

12 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚO 

ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ  70W  

65,00 €     

  

13 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΜΑΤΙΚΑ TIRE UP 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
4mmX30cm 

0,05 €     

  
14 ΜΕΤΡΟ 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 
3Χ1,5 

0,65 €     

  

15 ΜΕΤΡΟ 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΗ 2,5mm 
ΧΟΝΤΡΗ ΔΙΠΛΗ 

ΜΟΝΩΣΗ 
Ονομαστική τάση 

0.6/1 KV 

3,00 €     

  

16 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ-

ΣΤΡΑΓΓ. ΠΗΝΊΑ 35 - 
400 WATT  

4,00 €     
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17 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΒΑΣΕΙΣ 80W Hg  ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

35,00 €     

  
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4Α   

0,10 €     

  
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 8Α   

0,10 €     

  

20 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 
ΚΛΕΜΑΣ ΓΙΑ 
ΓΥΑΛΙΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 230V 

1,00 €     

  
21 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ  ΜΑΥΡΟ 

1,00 €     

  
22 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 

10,00 €     

  

23 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
20Α       

0,30 €     

  

24 ΤΕΜΑΧΙΟ 
 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
25Α         

0,40 €     

  

25 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
35Α         

0,50 €     

  

26 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
63Α          

0,60 €     

  
27 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 
25Α 

0,50 €     

  
28 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 
35Α 

0,50 €     

  
29 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 
50Α 

0,50 €     

  
30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET   
63Α                     

0,50 €     

  31 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ   35Α                     0,50 €     

  32 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ   40Α                     0,60 €     

  33 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ  50Α                     0,70 €     

  

34 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ   16Α                          
3,00 €     

  

35 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ D  20Α                          
5,00 €     

  

36 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ D  25Α                          
5,50 €     

  

37 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  

ΚΑΜΠΥΛΗΣ D  32Α                          
6,00 €     

  

38 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΣΕΡΚΙ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ 50m / 2cm  

20,00 €     

  

39 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  25m / 

2cm     
4,00 €     

  

40 ΜΕΤΡΟ 
 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 

ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 6mm 

2,00 €     

  41 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΑΡΤΕΡ 4 – 80W                                                        0,30 €     

  42 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΑΡΤΕΡ 4 – 21W                                                        0,30 €     
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43 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 
ΤΑΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ   
400 VOLT              

25,00 €     

  
44 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

20,00 €     

  

45 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' ΒΤ. 8Μ 
ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ 

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, 
ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ 

ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

450,00 
€ 

    

  

46 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΑΜΠΥΛΟΙ ΜΟΙΝΟΙ- 
ISO 9001-CE 

10,00 €     

  47 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΟΥΣΚΕΣ Φ 40 20,00 €     

  
48 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΩΝ 
ΠΛΗΡΕΙΣ 35 Α 

3,50 €     

  

49 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΒΑΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΕΙΣ 63 Α 

3,50 €     

  

50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  

ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΣΕΤ 63 
Α ΠΛΗΡΕΙΣ  

3,50 €     

  

51 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10mm) 

0,20 €     

  

52 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 16mm) 

0,25 €     

  

53 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 25mm) 

0,40 €     

  

54 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 35mm) 

0,60 €     

  

55 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 50mm) 

0,80 €     

  

56 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 70mm) 

1,20 €     

  

57 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
10mm) 

0,25 €     

  

58 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
16mm) 

0,30 €     

  

59 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
25mm) 

0,40 €     

  

60 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
35mm) 

0,60 €     

  

61 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
50m) 

0,90 €     
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62 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
70mm) 

1,30 €     

  

63 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 
16Α ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ 

2,00 €     

  

64 ΤΕΜΑΧΙΟ 
 ΘΥΛΙΚΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
16Α ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ 

2,00 €     

  

65 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(ΡΕΛΛΕ) 4Χ40 Α 
30mA 

60,00 €     

  

66 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(ΡΕΛΛΕ) 4Χ63 Α 
30mA 

80,00 €     

  

67 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΔΑΙΦΟΡΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(ΡΕΛΛΕ) 2Χ40Α  
30mA 

50,00 €     

  

68 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ   2ΝΟ 
2Χ25Α  

15,00 €     

  

69 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ  

ΦΟΡΤΙΟΥ     4 ΝΟ 
4Χ40Α 

40,00 €     

  

70 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΡΑΓΑΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 24H 
ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ  

30,00 €     

  

71 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 4mm2 

1,00 €     

  

72 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ    
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 6mm3 

2,00 €     

  

73 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 

10mm4 

2,00 €     

  

74 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 

16mm5 

3,00 €     

  

75 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ  
ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 25mm8 

4,00 €     

  

76 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ 
16Α ΜΕ ΠΑΡΟΧΙΚΟ 
ΚΛΩΔΙΟ 3Χ2,5mm2 

10,00 €     

  

77 ΜΕΤΡΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 
Ø16 16mm/10.9mm 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

0,70 €     
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78 ΜΕΤΡΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 
Ø25 25mm / 18,6 

mm 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

1,30 €     

  

79 ΜΕΤΡΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 
Ø32 32mm/24,3mm 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

1,60 €     

  

80 ΚΟΥΤΙΑ 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΙΡΗΞΗΣ ΡΟΚΑ 
9/25 

2,00 €     

  

81 ΚΟΥΤΙΑ 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΙΡΗΞΗΣ ΡΟΚΑ 
10/35 

2,50 €     

  

82 ΚΟΥΤΙΑ 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΙΡΗΞΗΣ ΡΟΚΑ 
12/35 

3,00 €     

  

83 ΚΟΥΤΙΑ 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΙΡΗΞΗΣ ΡΟΚΑ 
6/25 

2,00 €     

  

84 ΚΟΥΤΙΑ 

ΒΥΣΜΑΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  6 mm2 

ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ 

ΧΤΥΠΗΜΑ (ΟΥΠΑ) 

2,00 €     

 

 

85 ΚΟΥΤΙΑ 

ΒΥΣΜΑΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10 mm2 

ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ 

ΧΤΥΠΗΜΑ (ΟΥΠΑ) 

3,00 €     

  
86 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 8-
18 μf 400V 

2,50 €     

  

87 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΠΗΝΕΙΑ ΜΠΑΛΑΣΤ  
70-400 WATT  

15,00 €     

  
88 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 1000 
WATT  

10,00 €     

  

89 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ HIGHPATH 
3750 

35,00 €     

  

90 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ 

ΟΘΟΝΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ HIGHPATH 
3750 

100,00 
€ 

    

  

91 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

2,00 €     

  

92 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3m 

1,00 €     
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93 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5m 

2,00 €     

  
94 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ  

5,00 €     

  

95 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΛΑΜΠΕΣ   LED 20W  
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΡΑΣΤΑΣΗ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΦΘΟΡΙΟΥ 36W  
1,20m 

10,00 €     

  
96 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 
ΔΡΟΜΩΝ 

240,00 
€ 

    

      

      

      

   

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    22/2/2017 

 
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ           
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ                        
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
 
 
 
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 ΒΑΣΙΛΗΣ  ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ       

                        ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  
 

 
 
                                                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
                                                                                       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΩΝ  

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 22 / 2  /2017 

 

 
Φ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά “Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύΓήκνπ Καηζαξηαλήο” , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ησλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ ηνπ δήκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηνύ ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα 49.420,20 € ( κε ην Φ.Π.Α 24%). 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 

Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο». 

Σνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - 

δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πλνπηηθό Γηαγσληζκό θαη θξηηήξην επηινγήο ηελ 

ρακειόηεξε ηηκή , ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνύ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο . 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 
 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο , κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ηελ 

αλαθνίλσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζην Γήκν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο . 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΤΜΒΑΗ 
 

Η ύκβαζε ζπληάζζεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία θαη πεξηιακβάλεη όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε θαη ζην Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 6

ο 

 
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο , εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή 

,πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

Δθόζνλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηζρύνπλ νη 

θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ ρξήζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ δηαπηζησζεί ή θαηαγγειζεί όηη ηα πξνο 

πξνκήζεηα είδε δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ε εκθαλίδνπλ ειαηηώκαηα ε θαθνηερλίεο ε δελ ηεξνύλ ηνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο ηόηε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
 

ΦΟΡΟΙ ,ΣΔΛΗ , ΚΡΑΣΗΔΙ . 

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο , ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηα έμνδα ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Νόκν 

Γεκνζηεύζεσλ . 

Ο ΦΠΑ 24% βαξύλεη ηνλ Γήκν Καηζαξηαλήο . 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

Η παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο όπσο θαζνξίδεηαη από ηελ 

δηαθήξπμε θαη ηνλ Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηε Γηαθήξπμε  θαη ζην Ν.4412/2016. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο γηα ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθώλ ηκεκαηηθά ε εμ’ νινθιήξνπ κε δηθά ηνπ κέζα 

κεηαθνξάο θαη δαπάλεο ζε ηόπν πνπ ζα ππνδείμεη ε αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    22/2/2017 
 
      ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                                                ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ           
 Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΩΝ                        
ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ         
 
 
ΚΩΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ                           ΒΑΙΛΗ  ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟ       

                        ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ   ΜΗΥΑΝΙΚΟ                            ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ  
 
 
 ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ   ΓΡΗΓΟΡΗ  
 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi
1
 και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6127 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ, 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ,16121 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  

- Τηλέφωνο:  

- Ηλ. ταχυδρομείο:  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.kessariani.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

CPV 

31500000-1, 31600000-2, 31610000-5, 31720000-9, 44321000-6, 31320000-5,  

44320000-9, 44318000-2, 31681410-0, 31210000-1 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6127 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

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

 

[…...............] 
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αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. [….….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος 

ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[ ] 

 

17PROC006059715 2017-04-11



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

ΦΟΡΕΩΝ7  

 

                                    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10
,
11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

 

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο-(-α): [ ],  

λόγος(-οι):[ ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

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

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
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προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;23 
[……] [……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-[.......................] 
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οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

[] Ναι [] Όχι 
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

  

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, και η εφαρμογή συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

17PROC006059715 2017-04-11



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

                             ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

                                 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 

του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

8Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9Όπως 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). 

10Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 

η κείμενη νομοθεσία). 
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12Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
 
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30Πρβλ άρθρο 48. 

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

33Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή 

ο πάροχος υπηρεσιών. 

43Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
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του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ      3    
                                                                                                                                                                     
ENTYPO OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ         

 
       

 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

       
Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΙΤΙΚΑ € 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ   
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ € 

ΦΠΑ 24% 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

€    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ € 

      
1 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 

250W ΝΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   Ε40 

        

      

2 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 
400w Hg Ενδεικτικου 
Τύπου Philips HPLM 

400 
        

      
3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

500W ΛΑΜΠA 
ΤΥΠΟΥ HWL  E40   

        

      

4 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 
 ΛΑΜΠΕΣ 1000W 

Metal Halide 
ΠΡΟΒΟΛΕΑ Ε40     

        

      

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΛΑΜΠΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ LED 
10-12W E27 

        

      
6 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

ΛΑΜΠΕΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W 

        

      
7 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

 ΛΑΜΠΕΣ 400W HIS 
THX Ε40     

        

      

8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 
400W   ΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΛΑΜΠΑ           

        

      

9 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 

ΓΡΑΜΜΙΚΑ  
(120mm) 

        

      

10 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ  
250W  

        

      

11 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 

ΦΩΤΙΣΤΙΚO ΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ  
100W  

        

      

12 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚO 

ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΩΜΑ 
ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ  70W  

        

      

13 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 

ΔΕΜΑΤΙΚΑ TIRE UP 
ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
4mmX30cm 

        

      
14 ΜΕΤΡΟ 300 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 
3Χ1,5 

        

      

15 ΜΕΤΡΟ 100 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΗ 2,5mm 
ΧΟΝΤΡΗ ΔΙΠΛΗ 

ΜΟΝΩΣΗ 
Ονομαστική τάση 

0.6/1 KV 

        

      

16 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ-

ΣΤΡΑΓΓ. ΠΗΝΊΑ 35 
- 400 WATT  

        

      

17 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΒΑΣΕΙΣ 80W Hg  
ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

        

      

17PROC006059715 2017-04-11



  Α7 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   2017                             Σελίδα 2 από 6 
 

18 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 
 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4Α   
        

      
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

 ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 8Α   

        

      

20 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 
ΚΛΕΜΑΣ ΓΙΑ 
ΓΥΑΛΙΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 230V 

        

      
21 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ  ΜΑΥΡΟ 

        

      
22 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 

        

      

23 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
20Α       

        

      

24 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
25Α         

        

      

25 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
35Α         

        

      

26 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 
63Α          

        

      
27 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 
25Α 

        

      
28 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 
35Α 

        

      
29 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 
50Α 

        

      
30 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET   
63Α                     

        

      
31 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ   
35Α                     

        

      
32 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ   
40Α                     

        

      33 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ  50Α                             

      

34 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ   16Α                          
        

      

35 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ D  20Α                          
        

      

36 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ D  25Α                          
        

      

37 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  

ΚΑΜΠΥΛΗΣ D  32Α                          
        

      

38 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
ΤΣΕΡΚΙ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ 50m / 2cm  

        

      

39 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  25m / 

2cm     
        

      

40 ΜΕΤΡΟ 100 
 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 

ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟ 6mm 

        

      41 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΑΡΤΕΡ 4 – 80W                                                                

      42 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΣΤΑΡΤΕΡ 4 – 21W                                                                
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43 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 
ΤΑΣΗΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ   
400 VOLT              

        

      
44 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ 

        

      

45 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ' ΒΤ. 8Μ 
ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ 

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ, 
ΒΑΣΗ & ΑΓΚΥΡΙΟ 

ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

        

      

46 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΚΑΜΠΥΛΟΙ 

ΜΟΙΝΟΙ- ISO 9001-
CE 

        

      47 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΦΟΥΣΚΕΣ Φ 40         

      
48 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΩΝ 
ΠΛΗΡΕΙΣ 35 Α 

        

      

49 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
ΒΑΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΕΙΣ 63 Α 

        

      

50 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΒΑΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  

ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΣΕΤ 63 
Α ΠΛΗΡΕΙΣ  

        

      

51 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 10mm) 

        

      

52 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 16mm) 

        

      

53 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 25mm) 

        

      

54 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 35mm) 

        

      

55 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 50mm) 

        

      

56 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  
(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 70mm) 

        

      

57 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
10mm) 

        

      

58 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
16mm) 

        

      

59 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
25mm) 

        

      

60 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
35mm) 

        

      

61 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
50m) 
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62 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 
ΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

ΠΡΕΣΣΑΣ  (ΑΚΡΑΙΑ 
70mm) 

        

      

63 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 
16Α ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ 

        

      

64 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
 ΘΥΛΙΚΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
16Α ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ 

        

      

65 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(ΡΕΛΛΕ) 4Χ40 Α 
30mA 

        

      

66 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(ΡΕΛΛΕ) 4Χ63 Α 
30mA 

        

      

67 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΔΑΙΦΟΡΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

(ΡΕΛΛΕ) 2Χ40Α  
30mA 

        

      

68 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ   2ΝΟ 
2Χ25Α  

        

      

69 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ  

ΦΟΡΤΙΟΥ     4 ΝΟ 
4Χ40Α 

        

      

70 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΡΑΓΑΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 24H 
ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ  

        

      

71 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 4mm

2
 

        

      

72 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ    
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 6mm

3
 

        

      

73 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 

10mm
4
 

        

      

74 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ   
(ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 

16mm
5
 

        

      

75 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ  

ΚΛΕΜΜΕΝΣ) 
25mm

8
 

        

      

76 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 
ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
ΠΕΝΤΕ (5) 

ΘΕΣΕΩΝ 16Α ΜΕ 
ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΛΩΔΙΟ 

3Χ2,5mm
2
 

        

      

77 ΜΕΤΡΟ 50 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 
Ø16 16mm/10.9mm 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

        

      

17PROC006059715 2017-04-11



  Α7 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   2017                             Σελίδα 5 από 6 
 

78 ΜΕΤΡΟ 50 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 
Ø25 25mm / 18,6 

mm 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

        

      

79 ΜΕΤΡΟ 100 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 
Ø32 32mm/24,3mm 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

        

      

80 ΚΟΥΤΙΑ 10 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 
ΡΟΚΑ 9/25 

        

      

81 ΚΟΥΤΙΑ 10 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 
ΡΟΚΑ 10/35 

        

      

82 ΚΟΥΤΙΑ 10 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 
ΡΟΚΑ 12/35 

        

      

83 ΚΟΥΤΙΑ 5 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ 
ΡΟΚΑ 6/25 

        

      

84 ΚΟΥΤΙΑ 10 

ΒΥΣΜΑΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  6 mm

2 

ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ 

ΧΤΥΠΗΜΑ (ΟΥΠΑ) 

        
     

 

85 ΚΟΥΤΙΑ 5 

ΒΥΣΜΑΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10 mm

2 

ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ 

ΧΤΥΠΗΜΑ (ΟΥΠΑ) 

        

      
86 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 8-
18 μf 400V 

        

      

87 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΠΗΝΕΙΑ ΜΠΑΛΑΣΤ  
70-400 WATT  

        

      
88 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 1000 
WATT  

        

      

89 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
HIGHPATH 3750 

        

      

90 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ 

ΟΘΟΝΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
HIGHPATH 3750 

        

      

91 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

        

      

92 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3m 
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93 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 
ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5m 

        

      
94 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ  

        

      

95 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

ΛΑΜΠΕΣ   LED 20W  
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΡΑΣΤΑΣΗ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΦΘΟΡΙΟΥ 36W  
1,20m 

        

      
96 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 
ΔΡΟΜΩΝ 
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