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 Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι   05 / 03 / 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ.:     οικ.  9534 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Προϋπολογισμός:223.200,00 ΕΥΡΩ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Πληροφορίες: Γ. Γιώτης  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσαλαβούτα & Κρυστάλλη  
Περιστέρι - Τ.Κ. 12133  
Τηλ.: 210 5701667 – 548 
Fax.:  210 5701544 
Email: tmehe@peristeri.gr 

  

 
 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

 
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το 
σύνολο των ειδών και αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων (CPV: 31681410-0), για τις ανάγκες του Δήμου. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διεξάγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των 
 
- Ν.4412/2016(Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
- Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
- Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,  
- παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  
- Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
- Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  
- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,  
- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε 
με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),  
- Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
- Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  
- Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  
- π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»,  
- π.δ. 80/2016 (Ά  145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
- π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,  
- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,  
- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,  
- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»,  
- την υπ’ αριθ. 06/15.01.2018 Μελέτη του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την επιτακτική 
ανάγκη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού και διακοσμητικου υλικού για την 
συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 
της υπηρεσίας μας και των εγκαταστάσεων του Δήμου μας.  
- τη με αριθ. 614/11-10-2017 (ΑΔΑ: 737ΒΩΞ2-ΒΡΡ) πράξη της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού,  
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- το υπ’ αριθ. οικ.4338/31-01-20187 πρωτογενές αίτημα της προμήθειας υλικών 
συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων, με ΑΔΑΜ: 17REQ002607794,  
- την υπ’ αριθ. 125/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΚ9ΩΞ2-ΖΞ7) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου για δέσμευση εγγραφής των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
2018 για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων για τις ανάγκες 
του Δήμου και ανάρτηση της πράξης ως εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 
18REQ002656823,  
- τη με αρ. 22/25-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΨΠΩΞ2-ΡΦΙ) πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης και του διαγωνισμού,  
- τη με αριθ. 170/2018 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΦΞΩΞ2-ΞΙ5) με 
την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού,  
- την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 8600/7-3-2017 (ΑΔΑ: 7Δ20ΩΞ2-2ΗΙ) του 
Δημάρχου Περιστερίου Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

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

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, 

ΑΡΘΡΟ 2ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής υλοποίησης της προμήθειας είναι τα εξής: 
 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δραστηριότητα ΟΤΑ 
ΑΦΜ 090094082 
ΔΟΥ A’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
Πόλη Αθήνα –Περιστέρι 
Ταχυδρομικός Κωδικός 12134 
Κωδικός NUTS EL302 
Τηλέφωνο 210 5701667, 210 5724518 
Φαξ 210 5701544 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tmehe@peristeri.gr 
Αρμόδιος για επικοινωνία Γιώτης Γκεντιάν 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.peristeri.gr 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Συνοπτικά Στοιχεία - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός, (κάτω των 
ορίων) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει τιμής, στο 
σύνολο των ειδών 

ΚΩΔΙΚΟΣ  CPV 31681410-0 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΕΣΗΔΗΣ 

54801 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

05/03/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

06/03/2018 ΩΡΑ 20:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡ. 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

29/03/2018 ΩΡΑ 14:00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & 
Επισκευής Εγκαταστάσεων 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

2. Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης: 5% της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

223.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με τα άρθρα της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2018 
μελέτης 

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τα άρθρα: 9, 10 & 13 της 
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της 
06/2018 μελέτης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

O ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους  τους  
φόρους, τα τέλη και κρατήσεις που 
τυχόν ισχύουν κατά την ημέρα  
διενέργειας του διαγωνισμού, (πλην του  
Φ. Π. Α. που βαρύνει τον Δήμο). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί 
της καθαρής συμβατικής αξίας. 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών (υλικά συντήρησης & επισκευής 
εγκαταστάσεων) ορίζονται στα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 
06/2018 μελέτης του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (η μελέτη περιλαμβάνει: Τεχνική έκθεση – Γενική 
& Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Προϋπολογισμός. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016, ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
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τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, με τις προθεσμίες του άρθρου 121 
του Ν.4412/2016. 
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.6662.21 πίστωση του οικονομικού έτους 
2018 του Δήμου. Τα υπό προμήθεια είδη και οι τεχνικές τους προδιαγραφές, 
αναφέρονται αναλυτικά στην 06/2018 μελέτη τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία και 
αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Συμβατικά έγγραφα και στοιχεία 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
 
- Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού. 
- Σύμβαση. 
- Η μελέτη 06/2018 του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (γενική και ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων).  

- Προϋπολογισμός μελέτης. 
- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  Δημοσιότητα 
 
Δημοσίευση 
- Ημερομηνία αποστολής του πλήρες κείμενου της παρούσας Διακήρυξης στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 05/03/2018 
καθώς και η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης). 

 
- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και όλα τα έγγραφα της 

σύμβασης θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 
www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 54801 

 
- Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 ως κάτωθι:  
 

1. Εφημερίδα  ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
2. Εφημερίδα  ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

 
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο www.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 
- Η Διακήρυξη και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.peristeri.gr στην διαδρομή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί 
Προμηθειών.  
 

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Περιστερίου (Πλ. Δημοκρατίας 1). 
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Έξοδα δημοσιεύσεων: 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει 
τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α’163. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ένωσης, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ́  όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων(CPV: 31681410-0), για τις ανάγκες του Δήμου Περιστερίου. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στην 06/2018 μελέτης του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 9ο Επιτροπή διαγωνισμού 
 
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίστηκε με την 614/11- 
10-2017 (ΑΔΑ: 737ΒΩΞ2-ΒΡΡ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με τον τρόπο και στο χρόνο που 
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις. Όλα τα έγγραφα της 
σύμβασης διατίθενται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό από τη μέρα ανάρτησής 
τους μέσω: 

- της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός 
συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 54801) 

- του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις-Διακηρύξεις 
και 
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- μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη διαδρομή: 
Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Παροχή Διευκρινίσεων 
 
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και πέντε 5 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω 
προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης. 
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει 
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε που το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τις απαντήσεις στα ως άνω αιτήματα από την 
αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της 
σύμβασης μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών εφόσον αυτά ζητηθούν έγκαιρα. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Αν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν εγκαίρως από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αλλά δεν παρασχεθούν έως και την 4η  
ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 
των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητούνται εγκαίρως ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο Γλώσσα σύνταξης εγγράφων 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και των 
συμμετεχόντων ή του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016, τα οποία έχουν ως αντικείμενο 
εργασιών την εμπορία και διακίνηση σχετικών προϊόντων. Δεκτοί στο διαγωνισμό 
γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και 
έχουν το δικαίωμα εμπορίας ή και κατασκευής των ειδών, όμοια με αυτά που 
περιγράφονται στα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2018 μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Λόγοι αποκλεισμού 
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
14.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 
(A' 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
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• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, αφορά στους διαχειριστές,  
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
• στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
• σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

14.2 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
14.3 αν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β́  266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αά  και ββ́  κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
14.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν.4412/2016, 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, 
η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητα του, 
14.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 
σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
14.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 14.1, 14.3 και 14.4 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 
14.6.1 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
14.6.2 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15ο  Κριτήρια Επιλογής 
 

15.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό 
γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και 
έχουν το δικαίωμα εμπορίας ή και κατασκευής των ειδών, όμοια με αυτά που 
περιγράφονται στα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2018 μελέτης. 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV). 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλέπε άρθρο 24 της παρούσης) προσκομίζονται 
μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
 

15.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
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Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 
απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ περί του ολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα υπό προμήθεια 
είδη, χωρίς το ΦΠΑ κατ’ έτος. (απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ, ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV). 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 24 της παρούσης τα οποία 
προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 
 

15.3 Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 
 

Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται εκτός των ηλεκτρονικά υποβληθέντων στοιχείων 
του υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς κατά το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης 
και με την προσκόμιση: Κατάλογου τριών (3) τουλάχιστον σχετικών με την παρούσα 
σύμβαση προμηθειών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αποκλειστικά σε 
χωριστά έτη), συνοδευόμενος από κατάλληλες συστάσεις ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης αυτών. Τα παραπάνω δηλώνονται στο ΤΕΥΔ (ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV) και προσκομίζονται με τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου κατά το άρθρο 24 της παρούσας. 
 

15.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
προβλέπονται στην παρ. 15.2 και τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 15.3 του παρόντος άρθρου, 
ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, 
να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς.  
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, θα 
πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους 
αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης δέσμευσης 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 15 και να μη 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης, οπότε 
υποχρεούνται σε υποβολή συμπληρωμένου χωριστού ΤΕΥΔ. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 
της παρούσης.  
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
η αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να 
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Με τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  Κανόνες προκαταρκτικής απόδειξης επιλογής – αποδεικτικά μέσα 
 
16.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της 
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διακήρυξης και 15 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο “Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του Ν.1599/1986. 
Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες και επισυνάπτεται 
ηλεκτρονικά στον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
 
16.2 Ως αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 14 και ότι πληρούν τα κατά περίπτωση σχετικά κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 24 της 
παρούσας διακήρυξης κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
17.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 06/2018 
μελέτη του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και στην παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθειας ειδών. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
17.2 Χρόνος και Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 
 
17.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3: Συνοπτικά Στοιχεία 
– Χρόνος και τόπος διαγωνισμού), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
 
17.2.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως και 1.4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 
1924/Β’ 2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
 
17.2.3 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το 
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
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λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
17.2.4 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
17.2.5 Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και 
επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και 
στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format(PDF). 
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής 
Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα 
οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) 
και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον 
οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής 
προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική 
Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται 
στο Σύστημα. 
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον 
οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του 
οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός 
φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα (όσα υπογράφονται από τον ίδιο τον 
συμμετέχοντα) τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε 
διακήρυξης (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά). 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
17.2.6 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
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πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης 
Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο. 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Για απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017). 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 
(παρ. 5, άρθρου 79 του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 18ο  Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά 
συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά 
 
18.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ Αριθμ.56902/215/17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
18.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, (βλ. άρθρο 22 της παρούσης). 
18.1.2 Το προβλεπόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) όπως 
προβλέπεται στις παρ. 1 & 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 14 (Λόγοι αποκλεισμού) και πλήρωσης των κατά περίπτωση κριτηρίων 
επιλογής του άρθρου 15 (Κριτήρια Επιλογής) αντίστοιχα της παρούσης διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Κατά την υποβολή του το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά από τον κατά περίπτωση 
εκπρόσωπο του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και είναι δυνατή με μόνη την 
ψηφιακή υπογραφή του, η προκαταρκτική απόδειξη περί μη έκδοσης αμετάκλητης 
καταδικαστικής απόφασης των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 14.1 (περ α’-
στ’)του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας: 
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Στο ΤΕΥΔ συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία του, ώστε να δηλώνονται από 
τους οικονομικούς φορείς μόνο οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από 
τη διακήρυξη. 

 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ:  
 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β & Γ) , 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β & Γ), 
ΜΕΡΟΥΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΑ α) (οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV),  

ΜΕΡΟΥΣ VI,  
 
Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώνουν με ευθύνη τους 
όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να 
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή αρχείου 
.pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 
διαγωνισμό.  
 
18.2 Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία αφορούν στα είδη της προμήθειας, δηλαδή 
οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο στοιχείο (π.χ. τυχόν Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
προδιαγραφές, τεχνικά φυλλάδια, ISO κλπ) απαιτείται από την 06/2018 μελέτη. 
Αυτά υποβάλλονται κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο 
Δικαιολογητικά /Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα, 
ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 
τεχνική του προσφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, υπογράφοντας ψηφιακά μόνο 
όσα εξ αυτών συντάσσει και υπογράφει ο ίδιος. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική Προσφορά 
 
19.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 
19.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
19.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 
σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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19.4 Σχετικά με την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προφορά στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (χαμηλότερη τιμή), 
εφόσον τα προαναφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών 
όρων της διακήρυξης σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του 
παρόντος. 
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένο σε μορφή pdf και το συνημμένο στη διακήρυξη έντυπο οικονομικής 
προσφοράς στο οποίο θα αποτυπώνει την τιμή προσφοράς του για κάθε ένα από τα 
υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
(χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
19.5 Όλα τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτό, 
θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ (€). 
19.6 Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό όρους ή 
αιρέσεις ή που θα υποβάλουν αόριστη προσφορά αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 
19.7 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
19.8 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
19.9 Η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους, 
με τον παραπάνω τρόπο αποτελούν την τελική τιμή της προσφοράς τους για την 
πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας που περιγράφεται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 06/2018 μελέτης και τεκμαίρεται ότι για τον 
προσδιορισμό της έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για 
φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
Οι επιμέρους τιμές ανά είδος στο έντυπο οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να 
ξεπερνούν την αντίστοιχη ενδεικτική τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς. 
19.10 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την 
λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ηλεκτρονικά μόνο 
όταν αυτές ζητούνται κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από αίτημα του 
οργάνου (επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού). Από τις διευκρινίσεις, οι 
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 
19.11 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. 
Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι 
αναγκαίες διευκρινίσεις που να εξηγούν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
20.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 
20.2 Προσφορά που τυχόν ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφο αίτημα προς τους διαγωνιζόμενους να 
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ζητήσει την αποδοχή της παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς πριν από τη 
λήξη της, για προθεσμία κατά ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών 
ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τις επιφυλάξεις των 
οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21ο  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 
21.1 H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 17.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών), 17.2 (Χρόνος και τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), 
στα άρθρα 18 (Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά 
συμμετοχής/Τεχνική προσφορά), 19 (Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική 
προσφορά), 20 (Χρόνος Ισχύος Προσφορών), 23 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση - 
αξιολόγηση προσφορών) και 24 (Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Αξιολόγηση) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 23.5 της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 23.5 της παρούσας και το άρθρο 102 
του Ν.4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 14.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ́  της παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως μέλη ενώσεων, 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 
τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 22ο  Εγγυήσεις 
 
22.1 Εγγύηση συμμετοχής. 
Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το 
προσφερόμενο είδος χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται 
στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Αναλυτικά το απαιτούμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής έχει ως κάτωθι: 
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

179.999,30 € 3.599,99 € 
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν 
έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 
 
22.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
22.3 Οι εγγυήσεις των παρ. 22.1 και 22.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
22.4 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές τα κάτωθι: 
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται, 
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
αα) για τις εγγυήσεις συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και  
ββ) για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την 
ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Υποδείγματα (όχι δεσμευτικά) εγγύησης συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
παρατίθεται στα Παραρτήματα I & II της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η μορφή των υποδειγμάτων δεν αφορά τις εγγυητικές που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις από το 
υπόδειγμα του παραρτήματος μπορεί να έχουν εγγυήσεις που εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (π.χ. όσον αφορά την υπαγωγή τους σε περιορισμό 
ποσοτικού ορίου). 
22.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 

ΑΡΘΡΟ 23ο  Ηλεκτρονική αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών 
 
23.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
23.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα των γνωμοδοτικών 
οργάνων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
23.3 Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
θα πραγματοποιηθεί επίσης κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή.  
23.4 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  
23.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.  
23.6 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
γνωμοδοτικών οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς. 
Ειδικότερα: 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές 
και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τα έγγραφα της σύμβασης. 
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Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό για την παραπάνω αξιολόγηση, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’ και β’ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία με τη 
σύνταξη ενός πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
πρόσκληση μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ά  και β’ σημεία οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
Ν.4412/2016. 
Ισότιμες θεωρούνται οι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 
οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισοτιμίας, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναδεικνύεται με 
κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επιτροπής του διαγωνισμού και τα πρακτικά 
των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
(Οικονομική Επιτροπή) της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη 
τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά 
του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
υπ’αριθ. 06/2018 μελέτης από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
Θα ανακηρυχθεί ένας προσωρινός ανάδοχος για το υπό προμήθεια σύνολο των ειδών 
της 06/2018 μελέτης του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε μέρος 
της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 24ο  Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης – Αξιολόγηση 
 
24.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 
της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 15 της παρούσης, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
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α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης το ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε 
αδίκημα σχετικό με αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 14.1 του άρθρου 14 της 
παρούσης. Υπόχρεοι στη προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, πρόεδρος, 
Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. όπως αναφέρονται στο τελευταίο 
τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο 
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, 
ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.  
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των 
αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την 
ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα 
μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 
καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 14.1 του άρθρου 14 της παρούσης. Η ένορκη 
βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του 
ποινικού μητρώου. 
β) Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης το 
ανώτερο του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
γ) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις. 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα). 
ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις ή όχι 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς οπότε η ημερομηνία έκδοσής του θα πρέπει να είναι από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς και ύστερα. 
 
Όπου στις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως και ε’ δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό ή έγγραφο αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού ένορκη βεβαίωση ή αν αυτή δεν προβλέπεται, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα (άρθρο 80, παρ. 2 ν. 4412/16). 
στ) Πιστοποιητικό επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή του οικείου 
επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, 
από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, καθώς επίσης 
και το ειδικό επάγγελμα τους, έκδοσης το ανώτερο του τελευταίου τριμήνου από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. 
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ζ) Κατάλογος συμβάσεων τελευταίου έτους (2017), οι οποίες να αποδεικνύουν 
εμπειρία σε αντίστοιχες προμήθειες με τις περιγραφόμενες των ειδών στην υπ' 
αρίθμ. 06/2018 μελέτη. Οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 
κατάλληλες συστάσεις – συνεργασίας από τους δημόσιους φορείς υλοποίησης των 
προμηθειών. Αν πρόκειται για ιδιωτικό φορέα, αντίστοιχα αποδεικτικά. 
η) Νομιμοποιητικά έγγραφα – εκπροσώπησης 
θ) Αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί κ.λπ.) που αφορούν την Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια του οικονομικού φορέα του άρθρου 15.2 της 
διακήρυξης. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος πρόκειται να 
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οφείλει να συνυποβάλει όλα τα 
δικαιολογητικά των φορέων στους οποίους θα στηριχθεί, τα οποία αποδεικνύουν 
ότι πληρούν, κατά περίπτωση, τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 15 της παρούσης) και 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 της παρούσης. 
Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό δικαιολογητικά οφείλει ο προσωρινός ανάδοχος 
να τα υποβάλλει εντός της τασσόμενης προθεσμίας του άρθρου 24.1 της παρούσης.  
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής τους. 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν.4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
24.2 Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
24.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
24.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 22 της παρούσης, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
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24.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
14 της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 ή και ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 15 της παρούσης σύμφωνα και με το άρθρο 
75 του Ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται. 
24.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 24.3, 24.4 ή 24.5 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η 
οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
24.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και αναρτήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
24.8 Προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ψηφιακής 
υπογραφής, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (μόνον για τις 
Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν αφορούν τον Συμμετέχοντα οικονομικό φορέα που 
υποβάλει προσφορά και δεν υπογράφει ο ίδιος). 
24.9 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πριν τη λήξη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους, ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, ενημερώσει σχετικά 
την αναθέτουσα αρχή μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ και προσκομίσει και 
έντυπα, όσα εξ αυτών έχει υποχρέωση και για την έντυπη υποβολή τους μέσω 
κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου, τότε ορίζεται με την παρούσα ότι η 
αποσφράγιση θα γίνει σε χρόνο νωρίτερα από τις ως άνω προθεσμίες, άμεσα μετά 
και την έντυπη παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, αφού προηγηθεί ηλεκτρονικά 
σχετική ειδοποίηση μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ του προσωρινού αναδόχου 
προς την αναθέτουσα αρχή. 
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 25ο  Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 
 
25.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
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κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ., επί αποδείξει. 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, πιστοποιημένοι χρήστες 
του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλούν να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 εφόσον απαιτηθεί και μόνον στην 
περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
25.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 
25.3 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή 
του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. Για ματαίωση της διαδικασίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 
του Ν.4412/2016. 
25.4 Καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική σύμβαση, που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
25.5 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
α. Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  
γ. Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
δ. Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται.  
ε. Την συμφωνηθείσα τιμή.  
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
ζ. Τον τρόπο παραλαβής.  
η. Τις διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης.  
θ. Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.  
ι. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
25.6 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύμβασης που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο 
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 
στοιχεία. Η σύμβαση για το Δήμο υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως 
εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο. 
25.7 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο άρθρο 132 
του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο  Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης 
 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως και 31-12-2018. 
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ΑΡΘΡΟ 27ο  Προδικαστική προσφυγή 
 
27.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 
(της εσωτερικής ή Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθεσίας), υποχρεούται, πριν από την 
υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ΒΙΒΛΙΟΥ IV του Ν.4412/16 ένδικων 
βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, υπό τους όρους και τη 
διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017 
(ΦΕΚ 64/ Α /́04-05-2017). 
 
Α. Προδικαστική προσφυγή: 
(1) Υποβάλλεται: 
(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV, του Ν.4412/16 (άρθρα 345-374). 
(β) Ηλεκτρονικά, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 
τυποποιημένου εντύπου προσφυγής (περιλαμβάνεται στο Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-
5-2017), ψηφιακά υπογεγραμμένου, η οποία περιέχει τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή κοινοποιείται και με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ mail to: president@aepp-
procurement.gr . Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
Η Αναθέτουσας Αρχή:  
• Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362 του Ν.4412/16, και  
• Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής 
και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής προσφυγής στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους της προηγούμενης παραγράφου.  
• Μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης 
(γ) Πριν την άσκηση έτερων ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής ενώπιον του 
αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) και αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αυτών. 
(δ) Εντός προθεσμίας: 
• 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα. 
• 15 ημερών εάν κοινοποιήθηκε με άλλα μέσα.  
• 10 ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
• 15 ημερών, σε περίπτωση παράλειψης, από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
(2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου από τον 
προσφεύγοντα υπέρ Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της 
προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης και δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 600,00€ και ανώτερο των 15.000,00€. Το παράβολο 
κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του 
Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 Α’ 4-5-2017). 
(3) Εξετάζεται (ορίζεται ημερομηνία συζήτησης / εξέτασης) από την ΑΕΠΠ εντός 
40 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. 
(4) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
προσφυγής, κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, 
δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 362 του Ν.4412/2016. 
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(5) Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της προδικαστικής προσφυγής, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής. 
(6) Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν άλλως έχει διαταχθεί με πράξη επιβολής προσωρινών μέτρων 
της ΑΕΠΠ (άρθρα 364 και 366 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016). 
 
Β. Αίτηση αναστολής 
(1) Επί της απόφασης της ΑΕΠΠ για την προδικαστική προσφυγή, υφίσταται 
δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής) ενώπιον του κατά 
τόπου αρμόδιου δικαστηρίου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 
(2) Δικαίωμα άσκησης των ένδικων βοηθημάτων, έχει και η αναθέτουσα αρχή, εάν η 
ΑΕΠΠ έχει κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
(3) Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου 
ύψους 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των 500,00€ και ανώτερο των 5.000,00€. 
(4) Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
27.2. Κατά τα λοιπά για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων 
αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 345-374 του Ν.4412/16 στο άρθρο 
19 της υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ Β  ́1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα ΠΔ 
38/17 (ΦΕΚ Ά  63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» και ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Ά  64/4.5.2017) «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

ΑΡΘΡΟ 28ο  Ματαίωση Διαδικασίας 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή 
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

ΑΡΘΡΟ 29ο  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

ΑΡΘΡΟ 30ο  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

18PROC002751469 2018-03-05



Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων - Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού 2018 Δήμος 
Περιστερίου www.peristeri.gr   tmehe@peristeri.gr   Τηλ. 210 5701667  Fax. 210 5701544 

Σελίδα 29 από 61 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του 
Ν.4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

ΑΡΘΡΟ 31ο  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
31.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 14.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 32ο  Παραλαβή των ειδών 
 
32.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα άρθρα ειδικής 
και της γενικής αντίστοιχα συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2018 μελέτης της 
Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου και μέσα στον καθορισμένο από την εκάστοτε σύμβαση χρόνο 
στο σημείο όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 13 (Χρόνος Παράδοσης, Παραλαβή) της 
γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2018 μελέτης του διαγωνισμού. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 
32.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
32.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 

ΑΡΘΡΟ 33ο  Τρόπος παραλαβής των ειδών 
 
33.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, το 
άρθρο 13 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της 06/2018 μελέτης του Τμήματος 
Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
33.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποσοτικός, 
ποιοτικός ή και δειγματοληπτικός κατά περίπτωση έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
33.3 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (κατά περίπτωση: μακροσκοπικό, οριστικό, παραλαβής του είδους με 
παρατηρήσεις ή απόρριψής του) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του 
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Ν.4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. Ισχύουν κατά τα λοιπά για την παραλαβή τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. 
33.4 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και μέσα στον καθορισμένο από την 
εκάστοτε σύμβαση χρόνο.  
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 34ο  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 
 
34.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
34.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
34.3 Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 35ο  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 32.1 του άρθρου 
32 της παρούσας. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το προϊόν δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση,  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων. 
Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης 
- παράδοσης.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 36ο  Ανωτέρα βία 
 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 37ο  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 32 (Παραλαβή των ειδών), 34 (Απόρριψη συμβατικών 
υλικών – Αντικατάσταση) και 35 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 38ο  Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις 
 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών. 
38.1 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την περίπτωση 
α’, παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση 
και οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού 
εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά 
από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 200 και σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με 
τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν 
έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
38.2 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, 
τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 
 

ΑΡΘΡΟ 39ο  Δείγματα 
 
Ο προμηθευτής  υποχρεούται  επί ποινή αποκλεισμού στην προσκόμιση  δειγμάτων 
δυο εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών  για τα είδη 36, 38, 39, 43, 46, 85, 86, 87, 89, 90 του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της 6/2018 μελέτης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο είδος 
ζητηθεί από την υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού εντός δύο εργάσιμων ημερών από 
την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

 

Προς 

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) 

υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη 

συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την ………… για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν 

από τη συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) 

υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. 

που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από 

την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ’  
 

 
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στο Περιστέρι σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την 

παρούσα, 

αφενός ο Δήμος Περιστερίου με Α.Φ.Μ. 090094082 και Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου , και 

εκπροσωπείται νόμιμα από……………………………….  

και αφετέρου ................... ως νόμιμος εκπρόσωπος της  

«........................επωνυμία.................................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ...............,  

με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ......................  

που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν 

τα εξής : 
Ο πρώτος από αυτούς, έχοντας υπ' όψη: 

………..Τις κείμενες διατάξεις των νόμων……………. 

 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και 

 

την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε 

το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & 

Επισκευής Εγκαταστάσεων» (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………...  

αναθέτει στον Προμηθευτή (………..), για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια Υλικών 

Συντήρησης & Επισκευής Εγκαταστάσεων του Δήμου ως εξής 

 

…………………..……… 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

……………………….... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV’  
 

 
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  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 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6247] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδ: [ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 4 & 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ/ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ/12131] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΝΤΙΑΝ] 
- Τηλέφωνο: [210 5701667,5701548] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tmehe@peristeri.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.peristeri.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
31681410-0] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6247] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- 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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή 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 
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:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου 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. 

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

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  
Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) 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): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

[] Ναι [] Όχι  
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αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 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 προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

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 
[……] 

 

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

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

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 δικαίουxxv; 

[] 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: […….............] 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β́  266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους,  

ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αά  και ββ́  κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

[] Ναι [] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
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: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi 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 
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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
 
 

18PROC002751469 2018-03-05



Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων - Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού 2018 Δήμος 
Περιστερίου www.peristeri.gr   tmehe@peristeri.gr   Τηλ. 210 5701667  Fax. 210 5701544 

Σελίδα 50 από 61 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii 
-και η αντίστοιχη αξία) 
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οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας 
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούςxl: 

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

 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
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σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

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

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

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

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

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 
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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii 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. 

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

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

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

vii  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.” 

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

ix Όπως 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). 

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/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.". 

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

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

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

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

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

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

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

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών. 

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

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό 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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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

                                             
                     
                   
                  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ             
     
 
                   
                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
                           
 
                   
                 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                                                      
   
                   
                  ΜΕΛΕΤΗ            :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  
                                                  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
 
 
                  AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   :     06 / 2018 
 
 
 

       ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ   :     223.200,00 € 
 
 

       
      ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  :  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

                                                           ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

       
      CPV :   31681410-0 

                  
 
                      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
4.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ            
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΜΕΛΕΤΗ             :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ    :   223.200,00 € 
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ           AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ    :  06  / 2018 
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
                       
 
 
 
 
                                                   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
                                          ------------------------------------------------------ 
 
 
 
                     Η  μελέτη  αυτή  αφορά  την προμήθεια  ηλεκτρολογικού και διακοσμητικού υλικού 
(CPV: 31681410-0) για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου. Προβλέπεται 
προμήθεια ηλεκτρολογικού και διακοσμητικού υλικού για την συντήρηση φωτισμού οδών, 
πλατειών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, σχολικών & δημοτικών κτιρίων, εορταστικού 
στολισμού κλπ. 
 
                   Τα προμηθευόμενα υλικά θα ικανοποιούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το είδος και οι ποσότητες των 
υλικών που θα προμηθευθεί ο Δήμος μας αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της 
Μελέτης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των υλικών αναφέρονται στην ενότητα – 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
                    Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, 
κάτω των ορίων σύμφωνα με την  διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης. Η προμήθεια θα γίνει με σφραγισμένες 
προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 
147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του Ν2286/95, του Ν3463/06 (Νέος Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας) και κάθε άλλης διάταξης που αφορά τις προμήθειες, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν4412/2016. 
 

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Περιστερίου.  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων και 

διακοσίων ευρώ (223.200,00 €) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το 
οικονομικού έτους  2018 (συγκεκριμένα την υπό Κ.Α: 20.6662.21 πίστωση). 
 
 
 

Περιστέρι      15   /  01   / 2018 
 

Ο 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

Γιώτης Γκεντιάν 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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                                           Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
                                              ------------------------------------------------------------------ 
 
      ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείμενο προμήθειας 
     -------------------------------------------------- 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού και διακοσμητικού 
υλικού (CPV: 31681410-0) ως επιτακτική ανάγκη για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων 
του Δήμου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας και των εγκαταστάσεων του Δήμου 
μας. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται  στο  ποσό των  223.200,00 € και θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους  2018. 

 
     ΑΡΘΡΟ 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις 
     --------------------------------------------- 
     Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις  : 
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

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

5. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
6. του άρθρου 5 του ν.4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.», 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

10. του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

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

12. του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», 

13. του ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.», 
14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα», 
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»”, 
18. του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

18PROC002751469 2018-03-05



4 
 

19. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων », 

20. Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»,  

21. Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»,  

22. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

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

 
όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 
     ΑΡΘΡΟ 3ο:  Συμβατικά στοιχεία. 
     -------------------------------------------- 
     Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
- Σύμβαση. 
- Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
- Συγγραφή υποχρεώσεων. 
- Οικονομική προσφορά αναδόχου. 
- Η παρούσα μελέτη – τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή). 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 

    
     ΑΡΘΡΟ 4ο:  Τρόπος εκτέλεσης - Ενστάσεις 
     -------------------------------------------------------- 

 Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των 
ζητουμένων ειδών και ποσοτήτων. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών σε είδος, για την 
ανάδειξη του αναδόχου προμηθευτή θα διενεργηθεί κλήρωση. Ενστάσεις δεν επιφέρουν 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική Απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού.  

 
     ΑΡΘΡΟ 5ο:  Σύμβαση 
     ------------------------------ 
    Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των    
    ζητουμένων ειδών και ποσοτήτων εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές   
    προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.   
    Ο μειοδότης, αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα 
    με το νόμο, υποχρεούται  να  προσέλθει  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα σε  χρονικό διάστημα  
    είκοσι (20) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση  και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 
    της παρούσας,  εγγύηση καλής εκτελέσεως. Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 105    
    του Ν. 4412/2016. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Ο.Ε. 
    Η  τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά την 
    διάρκεια της προμήθειας  και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση  υπόκειται. 
 
     ΑΡΘΡΟ 6ο:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
     ---------------------------------------------------- 
     Η  εγγύηση  καλής  εκτελέσεως  καθορίζεται  σε  5 %  επί  της  συμβατικής  αξίας της προμηθείας 
     χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1β του Ν.4412/2016, παρέχεται με εγγυητική   
     επιστολή και επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  
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     συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
      
     ΑΡΘΡΟ 7ο:  Χρόνος εγγύησης 
     ----------------------------------------- 
     Ο χρόνος εγγύησης, μετρούμενος από την ημερομηνία της  παραλαβής, θα  καθορισθεί με την  
     προσφορά των  διαγωνιζομένων  και πάντως δεν δύναται  να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 
 
     ΑΡΘΡΟ 8ο :  Χρόνος ισχύος προσφοράς 
     ------------------------------------------------------ 
     Ο  χρόνος  ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της    
    καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών του Διαγωνισμού. 
 
     ΑΡΘΡΟ 9ο :  Χρόνος και τόπος παράδοσης 
     ----------------------------------------------------------- 

Ο χρόνος  παράδοσης ορίζεται σε πέντε  (05) μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα  με τις ανάγκες της υπηρεσίας και γίνεται τμηματικά εντός δύο (02) ημερών από την 
έγγραφη  (ή  μέσω fax)  ειδοποίηση από την υπηρεσία. 

 
     ΑΡΘΡΟ 10ο:  Ανεπαρκής ποιότητα 
     ------------------------------------------------ 
     Εάν  η  ποιότητα  των  οποιοδήποτε  ειδών  που θα χρησιμοποιηθούν,  δεν είναι  σύμφωνη με τις  
     προδιαγραφές,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να   αντικαταστήσει  την   ελαττωματική   ποσότητα,  
     σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 
 
     ΑΡΘΡΟ 11ο:  Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
     ----------------------------------------------------- 
     O ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους  τους  φόρους, τα τέλη και κρατήσεις που τυχόν ισχύουν κατά 
     την ημέρα  διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του  Φ. Π. Α. που βαρύνει τον Δήμο. 
 
     ΑΡΘΡΟ 12ο:  Εξοφλητικός λογαριασμός 
     ------------------------------------------------------ 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την περίπτωση α’, παραγρ. 2 και παραγρ. 3 
του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των ειδών, μετά 
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής 
και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε 
εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως 
τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

 
     ΑΡΘΡΟ 13ο :  Παραλαβή 
     ---------------------------------- 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016, ενώ τα είδη θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δείγματα. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους 
από τον ανάδοχο. 

 
     ΑΡΘΡΟ 14ο:  Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου 
     ---------------------------------------------------------------------- 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική 
πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 
Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές 
προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά 
άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του 
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Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016 και του 
άρθρου 203. 

 
     ΑΡΘΡΟ 15ο:  Προσκόμιση δειγμάτων  - Τεχνικές προδιαγραφές 
     ------------------------------------------------------------------------------------- 

Για τους προσφερόμενους λαμπτήρες με ποινή αποκλεισμού, θα προσκομιστεί Πιστοποίηση ISO 
9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή. Επίσης υποχρεούται επί ποινή 
αποκλεισμού στην  προσκόμιση  τεχνικών  φυλλαδίων (τα οποία δύνανται να είναι και στην αγγλική 
γλώσσα), καθώς και αναλυτικής κατάστασης των προσφερόμενων ειδών με εργοστάσια και χώρα 
προέλευσης. Ο προμηθευτής  υποχρεούται  επί ποινή αποκλεισμού στην προσκόμιση  δειγμάτων 
δυο εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών  
για τα είδη 36, 38, 39, 43, 46, 85, 86, 87, 89, 90 καθώς και για οποιοδήποτε άλλο είδος ζητηθεί από 
την υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού εντός δύο εργάσιμων ημερών από την σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

 
                                                         
                                                Περιστέρι      15  /  01  / 2018 
 
 
                      Ο Προϊστάμενος                                                  Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
          Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης                                    Ο  Διευθυντής      
           Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων                                Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 
 
 
 
                 
                     Γιώτης Γκεντιάν                     Ματθαίος Κλεάνθης 
             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                         Αρχ/των  Μηχανικός                     
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΜΕΛΕΤΗ             :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ    :   223.200,00 € 
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ           AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ    :  06  / 2018 
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
                                 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Τα παρακάτω περιγραφόµενα είδη λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού θα πρέπει να είναι καινούργια 
και αµεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες και ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον 
παρακάτω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, να προέρχονται από αναγνωρισµένο οίκο κατασκευής και 
να είναι σύµφωνα µε τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, 
VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές, σήμανση CE, GS κλπ. Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη 
κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Ο τύπος λαμπτήρα, μπορεί να είναι οποιασδήποτε 
εταιρίας εφόσον είναι ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών. 

  
1.    ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ    

 
 

   Λαμπτήρας Φωτεινή 
Ροή  (Lm) 

Θερμοκρασία 
Χρώματος  Κ Kάλυκας 

AN 100 W 
Διάρκεια ζωής  28.000 ώρες 10.000 2.050         Ε - 40 

AN 150 W  
Διάρκεια ζωής  32.000 ώρες 17.000 2.050         Ε - 40 

AN 250W  
Διάρκεια ζωής  55.000 ώρες  30.000 2.050 Ε - 40 

AN 400 W  
Διάρκεια ζωής  32.000 ώρες 54.000 2.050 Ε - 40 

Μεταλλικών Αλογονιδίων 150 W 
15.000 ώρες 14.000 4.200 RX7S 

HQI 70 W Σωλήνας 
15.000 ώρες 6.500 4.200 RX7S 

HQI 400 W Σωλήνας 
20.000 ώρες 40.000 4.200 Ε - 40 

HQI 250 W Σωλήνας 
20.000 ώρες 21.000 4.200 Ε - 40 

Μεταλλικών Αλογονιδίων 100W 
20.000 ώρες  9.000 4.000 Ε - 27 

Μεταλλικών Αλογονιδίων 150W 
20.000 ώρες  13.500 4.000 Ε - 27 

Κεραμικού καυστήρα 70W 
20.000 ώρες  6.000 3.000 Ε - 27 

Μεταλλικών Αλογονιδίων 150 W 
15.000 ώρες 13.500 3.000 G - 12 

Μεταλλικών Αλογονιδίων 70 W 
15.000 ώρες 6.000 3.000 G - 12 

Κεραμικού καυστήρα 35 W 
χαμηλής ισχύος 15.000 ώρες 3.700 3.000 G - 12 

Λαμπτήρας  Ε-27 ECO 42W  
2.000 ώρες 620 -          E - 27 

Φθορισμού 18W Τ8 
12.000 ώρες  600 4.000 G – 13 

Φθορισμού 36W Τ8  
12.000 ώρες  2.600 4.000  G – 13 
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Ηλεκτρονικός λαμπτήρας 40W 
12.000 ώρες 2.800 2.700           E27 

Φθορισμού 26 W 15.000 ώρες 1.560 
 

4.000 G24d-3 

     
Λαμπτήρας 30-35W E27 LED αχλάδι IP54. Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. 
Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι μεγαλύτερος των 0.5sec.  Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι 
μεγαλύτερη/ίση από ≥3700lm ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80 και η θερμοκρασία χρώματος 
από 2700K έως 4000Κ. Οι λαμπτήρες  θα είναι ενεργειακής κλάσης  Α+,  θα έχουν τουλάχιστον 
διάρκεια ζωής 40.000 ώρες και θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000 κύκλους ανάμματος. 
 
Για τους προσφερόμενους λαμπτήρες με ποινή αποκλεισμού, θα προσκομιστεί Πιστοποίηση ISO 
9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής και του προμηθευτή. Επίσης υποχρεούται επί ποινή 
αποκλεισμού στην  προσκόμιση  τεχνικών  φυλλαδίων (τα οποία δύνανται να είναι και στην 
αγγλική γλώσσα), καθώς και αναλυτικής κατάστασης των προσφερόμενων ειδών με εργοστάσια 
και χώρα προέλευσης. Ο προμηθευτής  υποχρεούται  επί ποινή αποκλεισμού στην προσκόμιση  
δειγμάτων δυο εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών  για τα είδη 36, 38, 39, 43, 46, 85, 86, 87, 89, 90 καθώς και για οποιοδήποτε άλλο 
είδος ζητηθεί από την υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
2.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ  

 
    

 2.1   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟ 100 WATT 
 
Κρεμαστό αξωνικό φωτιστικό σώμα κολουροσφαιρικής μορφής υπαίθριου φωτισμού κατάλληλο για 
φωτισμό πόλεων. Το φωτιστικό σώμα αποτελείται από το κέλυφος που θα είναι κατασκευασμένο από 
χυτό αλουμίνιο και φύλλο αλουμινίου με υποδοχές κρεμάσεως από συρματόσχοινο .Το άνω μέρος 
καπάκι του κελύφους θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι μέσα σε αυτό 
στερεωμένα τα ηλεκτρικά όργανα για το άναμμα και τη λειτουργία του λαμπτήρα η πρόσβαση στα 
όργανα θα γίνεται  υποχρεωτικά από το πάνω μέρος του φωτιστικού χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει ο 
χώρος του λαμπτήρα για ευκολία στην συντήρηση. Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει εκκινητή,  
αυτοδιακοπτόμενο  μετασχηματιστή, πυκνωτή και κλεμασφάλεια και θα είναι σε ξεχωριστό χώρο από 
το χώρο του λαμπτήρα. Ο χώρος του λαμπτήρα θα περιλαμβάνει ανταυγαστήρα από καθαρό αλουμίνιο 
και θα καλύπτεται από διαφανή κώδωνα ανθεκτικό στα κτυπήματα. Η διάμετρος του φωτιστικού θα 
είναι περίπου 320mm. 
Προστασία χώρου οργάνων : IP 23 
Προστασία χώρου λαμπτήρα  : IP 44 
 

       2.2   ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 
 
Προβολέας ασύμμετρος ευρείας δέσμης με όλα τα απαραίτητα όργανα έναυσης κατάλληλος για 
λαμπτήρα αλογονιδίων 70w, 150w, ΙΡ 65 τουλάχιστον. Σώμα από χυτοπρεσσαριστό κράμα 
αλουμινίου, γυαλί πυρίμαχο παρέμβυσμα στεγανοποίησης από σιλικόνη, ανταυγαστήρας από 
αλουμίνιο καθαρότητας 99,5 %. Θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό εκκινητή, στραγγαλιστικό πηνίο 
χαμηλών απωλειών, λυχνιολαβή από πορσελάνη RX7s και πυκνωτή διόρθωσης συνημιτόνου 
συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9. 
   
Προβολέας ασύμμετρος ευρείας δέσμης χρώματος γκρί με όλα τα απαραίτητα όργανα έναυσης 
κατάλληλος για λαμπτήρα αλογονιδίων 250W, 400W ΙΡ65 τουλάχιστον. Σώμα από 
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, γυαλί πυρίμαχο παρέμβυσμα στεγανοποίησης από σιλικόνη, 
ανταυγαστήρας από αλουμίνιο καθαρότητας 99,00 % το άνοιγμα του προβολέα θα γίνεται μέσω 
κλιπς. Θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, στραγγαλιστικό πηνίο 
λυχνιολαβή από πορσελάνη  Ε40 και πυκνωτή διόρθωσης συνημιτόνου συντελεστού ισχύος πάνω 
από 0,9. 
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       2.3   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 400 WATT 
  

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τύπου βραχίονα, ατμών νατρίου ισχύος 400 Watt , κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε ύψος 7-12 m και θα αποτελείται από: 
Σώμα από χυτοπρεσσσαριστό κράμα αλουμινίου (AL 12 Si Fe UNE 38269) βαμμένο με 
πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι RAL 7035 εξωτερικά και λευκό εσωτερικά. Το σώμα θα 
χωρίζεται σε δύο χώρους μέσω μεταλλικού διαφράγματος.  
Στον  χώρο των οργάνων, ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει σε ενιαίο αποσπώμενο  μηχανισμό:    
στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λαμπτήρα  ατμών  νατρίου  ισχύος 400 watt, 220V/50Hz, 
ανώτερη θερμοβαθμίδα στους75οC, απώλειες μικρότερες από το 10% της  ισχύος,  ηλεκτρονικό, 
εναυστήρα   αυτοδιακοπτόμενο με   θερμοκρασία  λειτουργίας  –25οC  μέχρι +85οC, max=105οC, 
πυκνωτή για θερμοκρασία λειτουργίας 85οC, αντιπαρασιτική προστασία και διόρθωση  συντελεστή 
ισχύος τουλάχιστον 0,90. Ολες οι καλωδιώσεις  θα είναι από καλώδια σιλικόνης με προστασία 
υαλομέταξα διατομής 1-1,5mm2, θερμικής αντοχής ΗΤ -60οC έως +200οC. Κλέμμα σύνδεσης 
γραμμής LTN ή κλεμμα σύνδεσης με  μικροασφάλεια για προστασία.  Δυνατότητα σύνδεσης 
καλωδίων 2,5mm2, υποδοχή βραχίονα Φ60. Στραγγαλιστικό πηνίο κατασκευασμένο κατά VDE 
712 ή παρεμφερώς, με σήμα έγκρισης των κανονισμών. Πυκνωτής κατασκευασμένος κατά VDE 
0560 ή παρεμφερώς, με σήμα έγκρισης των κανονισμών. Εκκινητής ηλεκτρονικός 
αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας για συνδιασμένη λειτουργία με στραγγαλιστικό πηνίο, με 
πιστοποίηση VDE  ή παρεμφερή. 
Ο πιο πάνω χώρος θα καλύπτεται με καπάκι το οποίο θα εξασφαλίζει στεγανότητα ΙΡ 23.  
Στον  χώρο  του  λαμπτήρα που  θα περιλαμβάνει ντουϊ πορσελάνης Ε40, πλευρικά κάτοπτρα από 
γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητας 99,9% με δυνατότητα μετατόπισης για την 
ρύθμιση φωτεινής δέσμης και θα καλύπτεται από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί   πάχους   
5mm, ανθεκτικό  στις  μηχανικές  καταπονήσεις. Ανάμεσα στο γυαλί και το σώμα θα 
παρεμβάλλεται  παρέμβυσμα από EPDM το οποίο θα εξασφαλίζει στεγανότητα ΙΡ 65.  
Ενδεικτικές διαστάσεις μήκος 590 mm, ύψος 110 mm, πλάτος 290 mm. 
Κλάση μόνωσης: class II κατά VDE 0710. Προστασία χώρου λαμπτήρα ΙΡ 65, χώρου οργάνων ΙΡ 
23. Cut off κατά IES.  Ισχύς : για λαμπτήρα Α.Ν. 400 Watt. Κατασκευή κατά ΕΝ 60598 1, ΕΝ 
60598 2-1, ΕΝ 60598 2-3 και  σήμανση ISO 9001:2000 και CE. 
 

      2.4   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 250 WATT 
 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τύπου βραχίονα, ατμών νατρίου ισχύος 250 Watt, κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε ύψος 7-10 m και θα αποτελείται από: 
Σώμα από χυτοπρεσσσαριστό κράμα αλουμινίου (AL 12 Si Fe UNE 38269) βαμμένο με 
πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι RAL 7035 εξωτερικά και λευκό εσωτερικά. Το σώμα θα 
χωρίζεται σε δύο χώρους μέσω πλαστικού διαφράγματος από fiberglass.  
Στον  χώρο των οργάνων, ο οποίος θα περιλαμβάνει σε ενιαίο αποσπώμενο  μηχανισμό 
(διαιρούμενη πλάκα  καλωδίωσης  από  πολυεστέρα  ενισχυμένο  με  fiberglass):    
στραγγαλιστικό  πηνίο κατάλληλο  για λαμπτήρα  ατμών  νατρίου  ισχύος 250 watt, 220V/50Hz, 
ανώτερη  θερμοβαθμίδα στους 75οC, απώλειες μικρότερες από το 10% της  ισχύος ,  ηλεκτρονικό 
εναυστήρα   αυτοδιακοπτόμενο με   θερμοκρασία  λειτουργίας  –25οC  μέχρι +85οC, max=105οC, 
πυκνωτή για θερμοκρασία λειτουργίας 85οC, αντιπαρασιτική προστασία και διόρθωση  συντελεστή 
ισχύος τουλάχιστον 0,90. Ολες οι καλωδιώσεις  θα είναι από καλώδια σιλικόνης με προστασία 
υαλομέταξα διατομής 1-1,5mm2, θερμικής αντοχής ΗΤ- -60οC έως +200οC. Κλέμμα σύνδεσης 
γραμμής LTN ή κλεμμα σύνδεσης με  μικροασφάλεια για προστασία.  Δυνατότητα σύνδεσης 
καλωδίων 2,5mm2, υποδοχή βραχίονα Φ42. Στραγγαλιστικό πηνίο κατασκευασμένο κατά VDE 
712 ή παρεμφερώς, με σήμα έγκρισης των κανονισμών. Πυκνωτής κατασκευασμένος κατά VDE 
0560 ή παρεμφερώς, με σήμα έγκρισης των κανονισμών. Εκκινητής ηλεκτρονικός 
αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας για συνδιασμένη λειτουργία με στραγγαλιστικό πηνίο, με 
πιστοποίηση VDE  ή παρεμφερή. 
Ο πιο πάνω χώρος θα καλύπτεται με καπάκι το οποίο θα εξασφαλίζει στεγανότητα ΙΡ 23.  
Στον  χώρο  του  λαμπτήρα που  θα περιλαμβάνει ντουϊ πορσελάνης Ε40, πλευρικά κάτοπτρα από 
γιαλιστερό ανοδειωμένο   αλουμίνιο   καθαρότητας  99,9%  με δυνατότητα μετατόπισης για την 
ρύθμιση φωτεινής δέσμης και θα καλύπτεται από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί   πάχους   
5mm ,  ανθεκτικό  στις  μηχανικές  καταπονήσεις.   Ανάμεσα   στο  γυαλί  και  το  σώμα  θα 
παρεμβάλλεται  παρέμβυσμα από EPDM το οποίο θα εξασφαλίζει στεγανότητα ΙΡ 65.  
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Ενδεικτικές διαστάσεις μήκος 590 mm , ύψος 110 mm , πλάτος 290 mm . 
Κλάση μόνωσης: class II κατά VDE 0710. Προστασία χώρου λαμπτήρα ΙΡ 65, χώρου οργάνων ΙΡ 
23. Cut off κατά IES.  Ισχύς : για λαμπτήρα Α.Ν. 250 Watt. Κατασκευή κατά ΕΝ 60598 1, ΕΝ 
60598 2-1, ΕΝ 60598 2-3 και  σήμανση ISO 9001:2000 και CE. 

        
       2.5   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 150 WATT 

 
Φωτιστικό σώμα, ενδεικτικού τύπου Disano Volo – Stradale, από αλουμινένιο σώμα 
χυτοπρεσαριστό.  
Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από τα παρακάτω επί μέρους τμήματα: 
 Κέλυφος 
 Διαφανές κάλυμμα 
 Ηλεκτρική μονάδα με τα κατάλληλα όργανα έναυσης. 
Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώματος, δηλαδή το στραγγαλιστικό πηνίο, ο εκκινητής, 
ο πυκνωτής και η αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι στερεωμένα σε μεταλλική πλακέτα πάνω στο 
σώμα του φωτιστικού. Τα όργανα αυτά θα βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο από τον χώρο του 
λαμπτήρα, ώστε να εμποδίζεται η άμεση επίδραση στα όργανα, της θερμότητας που δημιουργείται 
από τον λαμπτήρα. Προστατευμένη πλάκα προστασίας γυαλιού sp. 5 mm, ανθεκτικό σε θερμικό 
σοκ και κρούση. Τροφοδοσία 230V/ 50Hz. Ακροδέκτης 2P με μέγιστη επιτρεπόμενη διατομή 
αγωγού 4 mm². Παράγεται σύμφωνα με την ισχύουσα EN60598-1 CEI 34-21, προστασία χώρου 
λαμπτήρα  IP65IK8  (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60529). Λαμπτήρας που χρησιμοποίει 
ενδεικτικά SAP-T 150W, E40, 17.200 lm/2000K-Ra 4. Cut off κατά IES.  Ισχύς : για λαμπτήρα Α.Ν. 
150 Watt. Κατασκευή κατά ΕΝ 60598 1, ΕΝ 60598 2-1, ΕΝ 60598 2-3 και  σήμανση ISO 
9001:2000 και CE. 
 

 
      
 
             2.6   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΠΟΤ 12 W LED  

 
Φωτιστικό επιδαπέδιο σποτ 12 W Led στεγανό χωνευτό εξωτερικού χώρου με πλαίσιο 
ανοξείδωτου χάλυβα ή αλουμινίου, διαφανές πυρίμαχο γυαλί, ύψος όχι πάνω από 200mm, 
διάμετρο όχι πάνω από 150mm, τάση 220 V, να περιλαμβάνεται λαμπτήρας Led μέχρι 12W, λευκό 
4000Κ, βαθμός στεγανότητας IP67. 
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       2.7   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε27 IP 44 ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

Φωτιστικό εδάφους κολωνάκι (όχι χωνευτό) εξωτερικού χώρου μονόφωτο με μεταλλικό (αλουμίνιο) 
σκελετό σε σχήμα κύβου ή κυλινδρικό με ύψος όχι πάνω από 40εκ και κάλυμμα από λευκό πλαστικό ή 
γυαλί. Κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, αίθριων χώρων, διακόσμηση χώρου κλπ. Βάση λαμπτηρα : 
E27, στεγανότητα IP44, Ταση : 220V 
 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

 
Τα καλώδια θα είναι εγχωρίου ή ξένης προελεύσεως και θα ικανοποιούν όλες  τις προδιαγραφές   
ΕΛΟΤ/VDE.  
 
 4. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ  
                     
 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 
Ολες οι αυτόματες ασφάλειες θα είναι κατασκευασμένες κατά ισχύοντα πρότυπα , χαρακτηριστικής C 
ρεύμα βραχυκυκλώσεως 6ΚΑ , τάσης λειτουργίας 230/400 V, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα (DIN 
rail clip), και αντίστοιχων ονομαστικών ρευμάτων 16A, 20A, 25A κλπ. 
 
ΡΕΛΛΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΑΓΑΣ 
Όλα τα ρελλέ προστασίας θα είναι κατασκευασμένα κατά τα ισχύοντα πρότυπα, ρεύματος διαρροής ΙΔn 
<=30Ma, βραχυκυκλώσεως 6ΚΑ, τάσης λειτουργίας 230/400 V, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα 
(DIN rail clip), και αντίστοιχων ονομαστικών διακοπτικών επαφών  2Χ40 Α, 4Χ40 Α, 4Χ63 Α κλπ. 
 
5. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
          
Μονωτική ταινία τύπου WONDER  
 
6. STARTER ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 
                     
Εκκινητές (starter) κατάλληλοι για την έναυση λαμπτήρων φθορισμού. Τάση λειτουργίας 220/240 V 
θερμοκρασία χώρου –20/80ο C 
 
7. ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Τ. ΧΕΛΩΝΑΣ 

 
Το φωτιστικό θα είναι τύπου χελώνας με μεταλλική βάση, προστατευτικό γυαλί και μεταλλικό πλέγμα, 
και ντουϊ πορσελάνης. 
 
8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ 2Χ36W. 
 
Φωτιστικό φθορίου κατάλληλο για δυο λάμπες 36W με μηχανικό μετασχηματιστή . 
 
9.   ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΛΙΠ Φ19 
 
 Μεταλλικό κλίπ ανοξείδωτο, κατάλληλο για σύσφιξη ταινίας Φ19 τύπου airban ΔΕΗ.  
 
10.   ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Φ19 
 
 Μεταλλική ταινία ανοξείδωτη Φ19 τύπου airban ΔΕΗ.  
 
11.  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ 100 LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ 
 
LED Λαμπάκια επεκτεινόμενα με κάλυμμα. Καλώδιο διπλής προστασίας 0,50mm2 του τύπου 
HO3RN-F καουτσούκ. IP 44 κατάλληλα για εξωτερικό χώρο. Λαμπάκι LED ψυχρό λευκό, καλώδιο 
πράσινο ή λευκό. Αριθμός λαμπτήρων:  100  Διάρκεια ζωής 100000 ώρες λειτουργίας 
Μήκος καλωδίου:  10μέτρα Τάση λειτουργίας:  220 - 240V 
Κατανάλωση:  έως 30,0W. Η σειρά μπορεί να επεκταθεί έως 10 σειρές 
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12.  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED  02,00 Χ 02,00 m  55 Watt    

 
Τυποποιημένη κουρτίνα γιρλάντα, με λευκό (του πάγου) φωτισμό, διαστάσεων 2,00 Χ 2,00 m, 
τάσης λειτουργίας  220-240V, συνολικής κατανάλωσης έως 55 W,  με  20 σειρές λαμπτήρων 
τύπου  LED  (2-3,6 V  και  0,02-0,034 W).  Κάθε σειρά θα είναι μήκους 1,80 – 2,0m και θα 
αποτελείται από 20, λαμπτήρες τύπου LED. Καλώδιο παροχής καουτσούκ 2Χ1,5mm2. ISO 9001, 
σήμανση κατασκευής CE & IP44.  
 
13.  ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED 
 
Φωτοσωλήνας μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό ψυχρό φωτισμό (6000-
6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, κατανάλωση 5W/m, 13mm με 36 led ανά 
μέτρο, μονάδα κοπής 1μ.  
 
14.  ΦΙΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ με τροφοδοτικό Led  
                     
Φις κατάλληλο για την σύνδεση φωτοσωλήνα Led Φ 13mm, κομπλέ με όλα τα παρελκόμενα (φις, 
σύνδεσμος, τροφοδοτικό, τερματική τάπα κλπ.). Σήμανση CE & GS , ΙΡ 44. 
 
15.  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ ΚΛΑΔΙΑ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 
 
Γιρλάντα με κλαδιά σε λευκό χρώμα, ενδεικτικά μέχρι 30εκ. πλάτος και 270εκ. μήκος, (δείγμα της 
υπηρεσίας).    
 
 
                                                Περιστέρι            15  /   01  /  2018 
 
 
                    Ο Προϊστάμενος                                                  Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
          Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης                                    Ο  Διευθυντής      
           Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων                                Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 
                 
 
 
 
 
                   Γιώτης Γκεντιάν                     Ματθαίος Κλεάνθης 
             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                         Αρχ/των  Μηχανικός      
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΜΕΛΕΤΗ             :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ    :   223.200,00 € 
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ           AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ    :  06  / 2018 
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

Α/Α 
                    ΕΙΔΟΣ                                     
(σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές) 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ballast AN 150 Watt ΤΕΜ 50 9,85 € 492,50 € 
2 Ballast AN 250 Watt ΤΕΜ 100 10,60 € 1.060,00 € 
3 Ballast AN 400 Watt ΤΕΜ 100 15,80 € 1.580,00 € 
4 Ballast φθορίου 18  Watt ΤΕΜ 50 1,90 € 95,00 € 
5 Ballast φθορίου 36  Watt ΤΕΜ 50 2,62 € 131,00 € 
6 Starter φθορισμού 18 Watt ΤΕΜ 2.000 0,34 € 680,00 € 
7 Starter φθορισμού 36 Watt ΤΕΜ 2.000 0,38 € 760,00 € 
8 Αξονικό φωτιστικό ΑΝ 100 Watt ΤΕΜ 10 95,00 € 950,00 € 
9 Αυτόματη ασφάλεια C - 16 A TEM 60 2,70 € 162,00 € 
10 Αυτόματη ασφάλεια C - 20 A TEM 60 2,70 € 162,00 € 
11 Αυτόματη ασφάλεια C - 25 A TEM 60 2,70 € 162,00 € 
12 Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 A TEM 10 3,49 € 34,90 € 
13 Διακόπτης ράγας 2 Χ 40 A TEM 10 7,34 € 73,40 € 
14 Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 A TEM 10 8,50 € 85,00 € 
15 Διακόπτης ράγας 3 Χ 100 A TEM 5 12,00 € 60,00 € 
16 Ηλεκτρικό κουδούνι 220 V ΤΕΜ 10 19,00 € 190,00 € 
17 Καλώδιο NYL 2 X 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 3.000 0,65 € 1.950,00 € 
18 Καλώδιο καοτσούκ 3 Χ 4 mm2 ΜΕΤΡΑ 1.000 3,90 € 3.900,00 € 
19 Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 3.000 0,74 € 2.220,00 € 
20 Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 1.000 1,10 € 1.100,00 € 
21 Καλώδιο ΝΥM 5 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 300 1,70 € 510,00 € 
22 Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 ΤΕΜ 1.000 0,70 € 700,00 € 
23 Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 1.000 1,10 € 1.100,00 € 
24 Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 500 0,76 € 380,00 € 
25 Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 500 1,13 € 565,00 € 
26 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 + 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 100 6,36 € 636,00 € 
27 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 16 + 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 100 10,10 € 1.010,00 € 
28 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 500 1,80 € 900,00 € 
29 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 ΜΕΤΡΑ 300 2,75 € 825,00 € 
30 Καλώδιο ΝΥL 5 Χ 6 mm2 ΜΕΤΡΑ 300 4,00 € 1.200,00 € 
31 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 ΜΕΤΡΑ 300 4,10 € 1.230,00 € 
32 Καλώδιο τηλεφωνικό 2 ζευγών  ΜΕΤΡΑ 200 0,21 € 42,00 € 
33 Λαμπτήρας  Ε-27 ECO 42W TEM 500 0,80 € 400,00 € 
34 Λαμπτήρας  Β-22 ECO 42W TEM 300 0,80 € 240,00 € 
35 Λαμπτήρας HQI - 150 Watt RX7S ΤΕΜ 200 10,80 € 2.160,00 € 
36 Λαμπτήρας HQI - 250 Watt  ΤΕΜ 200 18,00 € 3.600,00 € 
37 Λαμπτήρας HQI - 400 Watt  ΤΕΜ 200 18,00 € 3.600,00 € 
38 Λαμπτήρας HQI - 70 Watt RX7S ΤΕΜ 150 10,80 € 1.620,00 € 
39 Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt  ΤΕΜ 150 9,00 € 1.350,00 € 
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40 Λαμπτήρας ΑΝ 150 Watt  ΤΕΜ 200 14,00 € 2.800,00 € 
41 Λαμπτήρας ΑΝ 400 Watt  ΤΕΜ 200 14,00 € 2.800,00 € 
42 Λαμπτήρας ΑΝ 250 Watt   ΤΕΜ 200 14,50 € 2.900,00 € 

43 
Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών 
Αλογονιδίων  100  Watt    λευκού 
φωτός 

TEM 200 19,00 € 3.800,00 € 

44 
Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών 
Αλογονιδίων  150  Watt    λευκού 
φωτός 

TEM 200 19,00 € 3.800,00 € 

45 
Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών 
Αλογονιδίων  70  Watt    λευκού 
φωτός 

TEM 200 19,00 € 3.800,00 € 

46 Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων  150 WATT  G12 TEM 200 20,00 € 4.000,00 € 

47 Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων  35 WATT  G12 TEM 200 20,00 € 4.000,00 € 

48 Λαμπτήρας μεταλλικών 
αλογονιδίων 70 WATT G12 TEM 200 20,00 € 4.000,00 € 

49 Λαμπτήρας φθορισμού 18 Watt ΤΕΜ 2.000 1,30 € 2.600,00 € 
50 Λαμπτήρας φθορισμού 36 Watt ΤΕΜ 2.000 1,50 € 3.000,00 € 
51 Λαμπτήρας φθορισμού 58 Watt ΤΕΜ 250 1,70 € 425,00 € 

52 Λαμπτήρας LED 5W E14 κερί 
4000k ΤΕΜ 50 2,50 € 125,00 € 

53 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 10W E27 
LED A60 360° 25000h 800lm  ΤΕΜ 200 3,00 € 600,00 € 

54 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 40W E27 
6400k  ΤΕΜ 150 8,50 € 1.275,00 € 

55 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 26W 
G24d ΤΕΜ 100 4,00 € 400,00 € 

56 Μεταλλική ταινία airban Φ 19 ΜΕΤΡΑ 500 0,40 € 200,00 € 
57 Μεταλλικό κλιπ airban Φ 19 TEM 500 0,30 € 150,00 € 
58 Μονωτικές ταινίες τ. ΝΙΤΤΟ 19 Χ 20 ΤΕΜ 1.000 0,80 € 800,00 € 
59 Ντουϊ βακελλίτου E-27 ΤΕΜ 50 0,90 € 45,00 € 

60 Πολύπριζα τριπλά με καλώδιο και 
φις schuko αρσενικό    ΤΕΜ 50 5,20 € 260,00 € 

61 Προβολέας HQI - 150 Watt  ΤΕΜ 10 35,00 € 350,00 € 
62 Προβολέας HQI - 250 Watt ΤΕΜ 20 41,00 € 820,00 € 
63 Προβολέας HQI - 400 Watt ΤΕΜ 20 48,00 € 960,00 € 
64 Προβολέας HQI - 70 Watt ΤΕΜ 10 30,00 € 300,00 € 
65 Ρελλέ προστασίας 4 Χ 63 Α ΤΕΜ 10 40,00 € 400,00 € 
66 Ρελλέ προστασίας 4 Χ 40 Α ΤΕΜ 10 35,00 € 350,00 € 
67 Ρελλέ προστασίας 2 Χ 40 Α ΤΕΜ 10 25,00 € 250,00 € 
68 Ρελλέ φορτίου 2 Χ 20 Α ΤΕΜ 10 16,00 € 160,00 € 
69 Φις schuko αρσενικό  ΤΕΜ 50 0,80 € 40,00 € 
70 Φις schuko θηλυκό  ΤΕΜ 50 1,00 € 50,00 € 
71 Φυσίγγιο Diazed III 50 A ΤΕΜ 125 0,54 € 67,50 € 

72 Διμεταλλικά σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ ΤΕΜ 200 2,72 € 544,00 € 

73 Φωτιστικό στεγανό χελώνα ΤΕΜ 20 6,00 € 120,00 € 

74 Χρονοδιακόπτης αναλογικός    με 
εφεδρεία                  ΤΕΜ 10 21,00 € 210,00 € 

75 Φωτιστικό φθορίου 2 Χ 36 Watt ΤΕΜ 30 22,00 € 660,00 € 
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76 Μεταλλικός βραχίονας μονός για 
ιστό ΔΕΗ TEM 50 12,00 € 600,00 € 

77 Φωτιστικό επιδαπέδιο σποτ 12 W 
Led IP67 στεγανό εξωτερ. χώρου TEM 20 70,00 € 1.400,00 € 

78 Φωτιστικό σώμα βραχίονα 250 W TEM 50 80,00 € 4.000,00 € 
79 Φωτιστικό σώμα βραχίονα 400 W TEM 25 100,00 € 2.500,00 € 
80 Λαμπτήρας led 30-35w ΤΕΜ 50 20,00 € 1.000,00 € 
81 Φωτιστικό σώμα βραχίονα 150 W  ΤΕΜ 10 120,00 € 1.200,00 € 

82 Φωτιστικό εδάφους αλουμινίου Ε27 
IP 44 στεγανό εξωτερικού χώρου TEM 50 50,00 € 2.500,00 € 

83 Αντάπτορας για μετατροπή 
απο E40 σε E27 ΤΕΜ 800 1,50 € 1.200,00 € 

84 Ρευματοδότης schuko 16 Α 
χωνευτός                   ΤΕΜ 300 2,74 € 822,00 € 

85 Διακοσμητική σειρά  led 10m 
άσπρο ΤΕΜ 150 24,00 € 3.600,00 € 

86 Φωτοσωλήνας Led άσπρο ΜΕΤΡΑ 20.000 2,40 € 48.000,00 € 

87 Τροφοδοτικά για φωτοσωλήνα Led ΤΕΜ 2.000 2,60 € 5.200,00 € 

88 Πλαστικά δεματικά 200mm x 3,5 
mm (λευκά) ΤΕΜ 100.000 0,02 € 2.000,00 € 

89 Διακοσμητική Κουρτίνα Led  2,00 Χ 
2,00 μ  ΤΕΜ 80 125,00 € 10.000,00 € 

90 Διακοσμητική μοκέτα 
χριστουγεννιάτικη λευκή (χιόνι) ΜΕΤΡΑ 2.000 5,50 € 11.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ        179.999,30 € 
  ΦΠΑ 24% 43.199,83 € 
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,87 € 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 223.200,00 € 

 
 

                                                Περιστέρι            15  /   01  /  2018 
 
                    Ο Προϊστάμενος                                                  Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
          Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης                                    Ο  Διευθυντής      
           Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων                                Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 
                 
 
 
 
 
                      Γιώτης Γκεντιάν                     Ματθαίος Κλεάνθης 
             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                         Αρχ/των  Μηχανικός     
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΜΕΛΕΤΗ             :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ    :   223.200,00 € 
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ           AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ    :  06  / 2018 
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ    

Α/Α 
                    ΕΙΔΟΣ                                     
(σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές) 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ballast AN 150 Watt ΤΕΜ 50   
2 Ballast AN 250 Watt ΤΕΜ 100   
3 Ballast AN 400 Watt ΤΕΜ 100   
4 Ballast φθορίου 18  Watt ΤΕΜ 50   
5 Ballast φθορίου 36  Watt ΤΕΜ 50   
6 Starter φθορισμού 18 Watt ΤΕΜ 2000   
7 Starter φθορισμού 36 Watt ΤΕΜ 2000   
8 Αξονικό φωτιστικό ΑΝ 100 Watt ΤΕΜ 10   
9 Αυτόματη ασφάλεια C - 16 A TEM 60   
10 Αυτόματη ασφάλεια C - 20 A TEM 60   
11 Αυτόματη ασφάλεια C - 25 A TEM 60   
12 Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 A TEM 10   
13 Διακόπτης ράγας 2 Χ 40 A TEM 10   
14 Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 A TEM 10   
15 Διακόπτης ράγας 3 Χ 100 A TEM 5   
16 Ηλεκτρικό κουδούνι 220 V ΤΕΜ 10   
17 Καλώδιο NYL 2 X 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 3000   
18 Καλώδιο καοτσούκ 3 Χ 4 mm2 ΜΕΤΡΑ 1000   
19 Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 3000   
20 Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 1000   
21 Καλώδιο ΝΥM 5 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 300   
22 Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 ΤΕΜ 1000   
23 Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 1000   
24 Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 500   
25 Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 500   
26 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 + 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 100   
27 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 16 + 1,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 100   
28 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 ΜΕΤΡΑ 500   
29 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 ΜΕΤΡΑ 300   
30 Καλώδιο ΝΥL 5 Χ 6 mm2 ΜΕΤΡΑ 300   
31 Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 ΜΕΤΡΑ 300   
32 Καλώδιο τηλεφωνικό 2 ζευγών  ΜΕΤΡΑ 200   
33 Λαμπτήρας  Ε-27 ECO 42W TEM 500   
34 Λαμπτήρας  Β-22 ECO 42W TEM 300   
35 Λαμπτήρας HQI - 150 Watt RX7S ΤΕΜ 200   
36 Λαμπτήρας HQI - 250 Watt  ΤΕΜ 200   
37 Λαμπτήρας HQI - 400 Watt  ΤΕΜ 200   
38 Λαμπτήρας HQI - 70 Watt RX7S ΤΕΜ 150   
39 Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt  ΤΕΜ 150   
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40 Λαμπτήρας ΑΝ 150 Watt  ΤΕΜ 200   
41 Λαμπτήρας ΑΝ 400 Watt  ΤΕΜ 200   
42 Λαμπτήρας ΑΝ 250 Watt   ΤΕΜ 200   

43 
Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών 
Αλογονιδίων  100  Watt    λευκού 
φωτός 

TEM 200   

44 
Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών 
Αλογονιδίων  150  Watt    λευκού 
φωτός 

TEM 200   

45 Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών 
Αλογονιδίων  70  Watt    λευκού φωτός TEM 200   

46 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων  
150 WATT  G12 TEM 200   

47 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων  
35 WATT  G12 TEM 200   

48 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 
70 WATT G12 TEM 200   

49 Λαμπτήρας φθορισμού 18 Watt ΤΕΜ 2000   
50 Λαμπτήρας φθορισμού 36 Watt ΤΕΜ 2000   
51 Λαμπτήρας φθορισμού 58 Watt ΤΕΜ 250   
52 Λαμπτήρας LED 5W E14 κερί 4000k ΤΕΜ 50   

53 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 10W E27 
LED A60 360° 25000h 800lm  ΤΕΜ 200   

54 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 40W E27 
6400k  ΤΕΜ 150   

55 Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 26W G24d ΤΕΜ 100   
56 Μεταλλική ταινία airban Φ 19 ΜΕΤΡΑ 500   
57 Μεταλλικό κλιπ airban Φ 19 TEM 500   
58 Μονωτικές ταινίες τ. ΝΙΤΤΟ 19 Χ 20 ΤΕΜ 1000   
59 Ντουϊ βακελλίτου E-27 ΤΕΜ 50   
60 Πολύπριζα τριπλά με καλώδιο και φις 

schuko αρσενικό    ΤΕΜ 50   
61 Προβολέας HQI - 150 Watt  ΤΕΜ 10   
62 Προβολέας HQI - 250 Watt ΤΕΜ 20   
63 Προβολέας HQI - 400 Watt ΤΕΜ 20   
64 Προβολέας HQI - 70 Watt ΤΕΜ 10   
65 Ρελλέ προστασίας 4 Χ 63 Α ΤΕΜ 10   
66 Ρελλέ προστασίας 4 Χ 40 Α ΤΕΜ 10   
67 Ρελλέ προστασίας 2 Χ 40 Α ΤΕΜ 10   
68 Ρελλέ φορτίου 2 Χ 20 Α ΤΕΜ 10   
69 Φις schuko αρσενικό  ΤΕΜ 50   
70 Φις schuko θηλυκό  ΤΕΜ 50   
71 Φυσίγγιο Diazed III 50 A ΤΕΜ 125   
72 Διμεταλλικά σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ ΤΕΜ 200   
73 Φωτιστικό στεγανό χελώνα ΤΕΜ 20   
74 Χρονοδιακόπτης αναλογικός    με 

εφεδρεία                  ΤΕΜ 10   
75 Φωτιστικό φθορίου 2 Χ 36 Watt ΤΕΜ 30   
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76 Μεταλλικός βραχίονας μονός για ιστό 
ΔΕΗ TEM 50   

77 Φωτιστικό επιδαπέδιο σποτ 12 W Led 
IP67 στεγανό εξωτερ. χώρου TEM 20   

78 Φωτιστικό σώμα βραχίονα 250 W TEM 50   
79 Φωτιστικό σώμα βραχίονα 400 W TEM 25   
80 Λαμπτήρας led 30-35w ΤΕΜ 50   
81 Φωτιστικό σώμα βραχίονα 150 W  ΤΕΜ 10   

82 Φωτιστικό εδάφους αλουμινίου Ε27 IP 
44 στεγανό εξωτερικού χώρου TEM 50   

83 Αντάπτορας για μετατροπή 
απο E40 σε E27 ΤΕΜ 800   

84 Ρευματοδότης schuko 16 Α χωνευτός                  ΤΕΜ 300   

85 Διακοσμητική σειρά  led 10m άσπρο ΤΕΜ 150 
  

86 Φωτοσωλήνας Led άσπρο ΜΕΤΡΑ 20.000 
  

87 Τροφοδοτικά για φωτοσωλήνα Led ΤΕΜ 2.000 
  

88 Πλαστικά δεματικά 200mm x 3,5 mm 
(λευκά) ΤΕΜ 100.000   

89 Διακοσμητική Κουρτίνα Led  2,00 Χ 
2,00 μ  ΤΕΜ 80   

90 Διακοσμητική μοκέτα 
χριστουγεννιάτικη λευκή (χιόνι) ΜΕΤΡΑ 2.000   

  ΣΥΝΟΛΟ        
   ΦΠΑ 24% 
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
  

 
/        /   2018 

                                                                       
                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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