
Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5

: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
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:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
 

 

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

γ) [……] 
 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους6

; 

[] Ναι [] Όχι 

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

 

α) [……] 
 

 

 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

                                                 
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 





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

[   ] 

 





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 …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
  

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. 

 

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





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).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 
 δωροδοκία10,11· 
 απάτη12· 
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14· 
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16

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

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

                                                 
8 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.  
9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  
11 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). 
12 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. 
13 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. 
14 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”. 
15 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.". 

16 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 ) 





διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17

 

Εάν ναι, αναφέρετε18
: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
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): 
[……][……][……][……]19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21

: 

[……] 

 

                                                 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20 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)  
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22

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

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

 

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): 24

 

[……][……][……] 

 

                                                 
22 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).  
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου25

; 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26

 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
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 περιστάσεις27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28

; 

[] Ναι [] Όχι 
 

[.......................] 

                                                 
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 





Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

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

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 συμφερόντων29, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31

 

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

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 
31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 





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;  

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532

: 

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:  
[……] 

                                                 
32 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. 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής33

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

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

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): 
[……][……][……] 

 

 

                                                 
33 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. 





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 34

: 

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 εξής35

: 

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: 

[…................................…] 

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





4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37

 -και η 
αντίστοιχη αξία) 
 

 

 

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

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

[……][…]νόμισμα 

 

 

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

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

[……..........] 
 

 

 

 

 

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

 

                                                 
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  





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 αναφοράς38
, 

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 αναφοράς39
, 

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 ιδιωτικούς40

: 

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 
υπηρεσίες41, 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 

[....……] 

                                                 
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41 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. 





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 
σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42

 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 
υπεργολαβίας43

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

                                                 
42 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. 
43 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.  





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 
 

 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

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

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 





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): [……][……][……] 

 





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 ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46

 

 

                                                 
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται47, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν48

. 

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

                                                 
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Παιανία  13/11//2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΗΛ:2132030710 

Αριθμ. Πρωτ.:  14931                    

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  

για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2019», προϋπολογισμού  59.677,42ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 74.000,00€ σύμφωνα  με την αριθ.20/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ’αριθμ. Πρωτ.14930/2019 Διακήρυξη του Δήμου με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού προσφορά  για το 
σύνολο των ομάδων (Α &Β)  του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται 
παρακάτω ή για μία ή περισσότερες ομάδες ( Α ή  Β)  της αριθ.20/2019 μελέτης για την 
Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019  και να προσκομίσουν κατ΄ελάχιστον τεχνικά 
φυλλάδια στα αγγλικά ή τα ελληνικά που θα αποδεικνύουν την συμφωνία των προσφερόμενων 
υλικών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για τα ζητούμενα υλικά ομάδα Α: 
A/A 2,3,4,5,8,11,12, 14, 17, 18, 19  για την ομάδα Β: Α/Α  21, 22, 24,33,99 θα 
προσκομιστούν δείγματα επί ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πρίν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η βεβαίωση προσκόμισης δειγμάτων θα 
κατατεθεί ως δικαιολογητικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού.   

     ( CPV: 31600000-2) -Κ.Α. Προϋπολογισμού 20-6662.001 
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, όλοι οι προμηθευτές μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος και Ελλήνων κατασκευαστών αλλοδαποί εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους, νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, διαθέτοντας όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την διακήρυξη του Δήμου. 
 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου, 
Καραολή & Δημητρίου 38Α-Τ.Κ. 19002, μέχρι την 25/11/2019 και ώρα 14:00μ.μ. Οι 
προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού από ώρα 11:00 έως 11.30. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία  στο Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλ.213 20 30710 . Το 
πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της αρ.20/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας 
www.paiania.gov.gr.  
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, την 26/11/2019, ημέρα Τρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου και ώρα 11:30( ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 
  
Να δημοσιευθεί  στην εφημερίδα 
«ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
Την Παρασκευή    15/11/2019 
Παιανία  13/11/2019 
 
                                                                                       Η Γενική Γραμματέας 

 
 
                                                                                           Φωτεινή Τολούδη 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/




 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

 

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 

 «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2019» 

 Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να προβεί στην  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2019» ενδεικτικού κόστους 74.000.00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %  Η παρούσα δαπάνη έχει : 
 CPV 31600000-2.    

 Κ.Α. 20-6662.001. 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας   Η εκτέλεση της προμήθειας θα είναι για  ένα έτος (12 μήνες) . 
 Τόπος παράδοσης : Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Παιανίας σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 
 

 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής : 
 απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

 

  

 

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 

Παιανία : 8/10/2019 

Αριθμ. Πρωτ: 12800 

                        

x 

 





 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  20/19                 
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ:     ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2019» 

 

  

 ( KA :20-6662.001 )         

 CPV: 31600000-2                                                                               

 

 

 

 

                                                                                          
                

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           : 59.677,42 €  

ΦΠΑ  24 %                            : 14.322,58 €  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΩΣΗ : 74.000,00 €  





             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρολογικό Υλικό έτους 2019  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.000,00 €  με ΦΠΑ 24%        

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

H παρούσα μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού και λοιπού 
ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού του δικτύου 
του Δήμου Παιανίας.  
H δαπάνη για την προμήθεια προβλέπεται στο ποσό των 74.000,00 €  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει του Κ.Α :20.6662.001  των εξόδων του προϋπολογισμού 2019 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) σύμφωνα του 
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α΄ 114/08.06.2006), 

 Tις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης

 Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 
την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (EEL 157της 15.6.2016)-Μέτρα για 
την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη συνολική τιμή), με τους 
όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του 4412/2016 .  
Οι προσφορές θα δίνονται ανά ομάδα υλικών και για το σύνολο της ομάδας, συγκεκριμένα : 
Ομάδα Α : ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ & ΠΛΑΚΕΤΕΣ LED 

Ομάδα Β : ΦΩΤΙΣΤΙΚA ΣΩΜΑTA & ΥΛΙΚΑ 

 

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

                                 

  Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ    
 

Λαμπτήρας Φωτεινή  
 Ροή  (Lm) 

Θερμοκρασία  
Χρώματος  Κ 

Kάλυκας 

AN 70 W ΣΩΛΗΝΑΣ 

Διάρκεια ζωής 

30.000ώρες 

 

 

6.800 

 

 

2.050 

 

 

Ε - 27 

AN 100 W ΣΩΛΗΝΑΣ 

Διάρκεια ζωής(άμεσης 
επανέναυσης) 

 

 

10.000 

 

 

2.050 

 

 

Ε - 40 





>50.000 ώρες 

AN 150 W  

ΣΩΛΗΝΑΣ 

Διάρκεια ζωής(άμεσης 
επανέναυσης) 
>50.000 ώρες  

 

 

17.000 

 

 

2.050 

 

 

Ε - 40 

AN 250 W ΣΩΛΗΝΑΣ 

Διάρκεια ζωής(άμεσης 
επανέναυσης) 
>50.000 ώρες 

 

 

32.000 

 

 

2.050 

 

 

Ε - 40 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI 70W 

Διάρκεια ζωής 

20.000 ώρες 

 

5.500 4000-4200 Ε27 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 

LED 7W  G45  

25.000 ώρες Διάρκεια 
ζωής 

630 6500  

E14 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 

LED 8W G45   

25.000 ώρες Διάρκεια 
ζωής 

690 6500  

E-27 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250W 

HQI ΣΩΛ  
20.000ώρες 

20000 4200 Ε40 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 400W 

HQI ΣΩΛ  
20.000ώρες 

40000 4200 Ε40 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  

18 W  

20.000ώρες 

1350 4000 G13 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

36 W  

20.000ώρες 

3350 4000 G13 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

26W PL  

12.000ώρες  

1500 4000 G24d-3 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

T5 18W  LED 220° 
pf>0.90 

25.000ώρες 

1800 4000 G5 

 

Οι διαγωνισμένοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού προσφορά για όλα τα ζητούμενα 
είδη και να προσκομιστούν κατ ελάχιστον τεχνικά φυλλάδια στα αγγλικά ή τα ελληνικά που θα 
αποδεικνύουν την συμφωνία των προσφερομένων υλικών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης .Για τα ζητούμενα υλικά με Α/Α 2,3,4,5,8,11,12,14,17,18,19,21,22,24,33,99 

θα προσκομιστούν δείγματα επί ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο εργάσιμες  ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού .Η βεβαίωση προσκόμισης δειγμάτων θα κατατεθεί ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού . 
 





Λαμπτήρες 12W LED E27 

Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο 12W IP44 200°  6500K Ε27  

180-265V. Ο χρόνος εκκινήσεως δεν θα είναι μεγαλύτερος των 0.5sec pf>0.90 Η φωτεινή ροή του 
λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1320lm ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80. Οι λαμπτήρες 
θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης  Α+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής 25.000ώρες  θα 
αντέχουν τουλάχιστον 50.000 on/off.. 

 

 

Λαμπτήρες 16W LED E27 

Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο 15W IP65 180°  6500K  Ε27. 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 ≥1580lm ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης ≥80 και η θερμοκρασία χρώματος 6500Κ. Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής 
κλάσης  Α+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής 40.000ώρες  θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000 
on/off.. 

 

Λαμπτήρες 30-35W LED E27 
Λαμπτήρες 30-35W LED E27 IP54 360°. 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 ≥3800lm ο δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80 και η θερμοκρασία χρώματος 
4000Κ. Οι λαμπτήρες  θα είναι ενεργειακής κλάσης  Α+, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια ζωής 
40.000ώρες και θα έχουν μέγιστο μήκος 178mm θα αντέχουν τουλάχιστον 50.000 on/off. 

 

Όσον αφορά τα ζητούμενα Kelvin και μόνο  για τους ανωτέρω λαμπτήρες υπάρχει ανοχή  10% 

 

 

 

Β .ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 
Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού κατάλληλο για λαμπτήρες αντικατάστασης υδραργύρου 125W  ή νατρίου 70-

100 Watt  

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά 
με σφυρήλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή. 
 Στο χώρο του λαμπτήρας, θα  περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα από γυαλιστερό ανοδειωμένο 
αλουμίνιο καθαρότητας 99,9. Αυτά θα έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για ρύθμιση της φωτεινής 
ροής. Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε-27ή Ε40 Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πολυκαρμπονικό 

κάλυμμα injection και θα εξασφαλίζει στεγανότητα ΙP 44,. Θα στηρίζεται στο κυρίως σώμα με 
ανοξείδωτο μάνδαλο, στο διάφραγμα με άγκιστρο αλουμινίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κρέμα-

σης του κατά τη συντήρηση. και του. β) Στο χώρο των οργάνων, θα περιλαμβάνει την υποδοχή του 
βραχίονος φ 42 mm. Θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες., πυκνωτή διόρθωσης 
συνημίτονου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9 σε παράλληλη σύνδεση και ενσωματωμένη αντίσταση 
εκφόρτισης. καλώδιο. ,εκκινητή όπου απαιτείται Ο ανωτέρω χώρος θα εξασφαλίζει στεγανότητα IP 
23.Το φωτιστικό  θα  κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, 

ΕΝ 60598-2-3. 
 

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού κατάλληλο για λαμπτήρες νατρίου 150 - 250 Watt,  

Το σώμα θα αποτελείται απο ενιαίο χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου DIN-226 βαμμένο εξωτερικά 
με σφυρίλατη βαφή φούρνου, χρώματος γκρί και εσωτερικά με πολυεστερική πούδρα λευκή.  
α) Ο χώρος του λαμπτήρος, θα περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα απο καθαρό αλουμίνιο 99,9%, 
χημικά ανοδειώμενα για πρόσθετη προστασία τα οποία θα  έχουν την δυνατότητα μετατόπισης για 
πλήρη απόδοση φωτισμού. Λυχνολαβή πορσελάνης Ε-40. 

Ο ανωτέρω χώρος θα καλύπτεται με πολυκαρβονικό κάλυμμα  πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές 
καταπονήσεις. και θα στηρίζεται στο κυρίως σώμα με ανοξείδωτα μάνταλα μεταξύ του κυρίως 
σώματος και του πλαστικού καλύμματος θα εξασφαλίζεται στεγανότητα ΙΡ-44. 

β)Ο χώρος των οργάνων θα περιλαμβάνει στραγγαλιστικό πηνίο με απώλειες <10% (να κατατεθεί 
τεχνικό φυλλάδιο του μετασχηματιστή),αντιπαρασιτικό φίλτρο , πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου, 





εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο% (να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του εκκινητή), κλέμμασφαλεια με 
γυάλινη ασφάλεια καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση .Ο ανωτέρω χώρος να εξασφαλίζει 
στεγανότητα IP-23.CL II 

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο συμφωνα με τα ακόλουθα ΕΝ 

ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3 
 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΝΑΡΙ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ Ε27 

Τα φανάρια  θα είναι παραδοσιακά τετραγωνικής μορφής, διαστάσεων 66 cm ύψος Χ 33 cm πλάτος, 
ανθεκτικά σε συνθήκες υπαίθρου και θάλασσας και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από μείον 15ο C 
έως + 45ο C χωρίς να υποστούν καμία αλλοίωση. Αποτελούνται από το σώμα και από διαφανές 
ακρυλικό καλάθι. Το σώμα του φωτιστικού είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΝΟΧ 316) ιδανικό για 
περιβάλλον θάλασσας, με βάση στήριξης από μαντέμι για μεγαλύτερη αντοχή  
στις ανεμοπιέσεις. Το ακρυλικό καλάθι  θα είναι στεγανό και φτιάχνεται από υλικό polymeth 
methacrylate (PMMA). Τα φύλλα θα  έχουν παραχθεί με τη μέθοδο της έκχυσης και όχι της εξέλασης. 
Αυτή η μέθοδος έχει σαν αποτέλεσμα ώστε όλο το φύλλο να είναι μακρομόριο με άριστες μηχανικές 
αντοχές και απεριόριστη αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Επιπλέον θα  έχει απόλυτη 
διαπερατότητα στο φως πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να φωτίσουμε καλύτερα το χώρο. Η ηλεκτρική 
προστασία είναι μόνωσης κλάσης Ι. Το φωτιστικό θα φέρει κατοπτρικό μηχανισμό (rifletore bloco) 
και το κάτοπτρο είναι από καθαρό αλουμίνιο, ανοδειωμένο και στιλβωμένο, και  θα κατασκευάζεται 
έτσι ώστε να πετυχαίνει μεγάλη απόδοση φωτισμού. Ο κατοπτρικός μηχανισμός  θα εδράζετε σε 
ανοξείδωτη βάση, βαμμένη ηλεκτροστατικά , σε λευκή απόχρωση και θα στεγανοποιηθεί ενιαία με το 
ακρυλικό καλάθι, με τη βοήθεια ελαστικής κόλλας , ανθεκτικής στον χρόνο και στις θερμοκρασίες.  
Το άνοιγμα για την αντικατάσταση του λαμπτήρα θα γίνετε με κλιπς ώστε να επιτυγχάνετε η γρήγορη 
αλλαγή του λαμπτήρα.  
Η βάση στήριξης της λυχνιολαβής θα εφαρμόζει με την όλη κατασκευή για να  πετυχαίνετε 
στεγανότητα ΙΡ65.Έχει τη δυνατότητα να φέρει κατάλληλη λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27.Τα φωτιστικά 
καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 60598-1 Part 1: general 

requirements 

EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: Luminaires for road and street 

lightingΤέλος το ανοξείδωτο φανάρι  βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε μαύρο χρώμα  και 
η κορυφή του θα είναι βαμμένη σε χρυσό χρώμα. 
Τα επιτοίχια μπράτσα που θα είναι παραδοσιακής μορφής  από μαντέμι  και θα στηρίζονται στον 
τοίχο. Στο εσωτερικό κάθε μπράτσου θα υπάρχει σωληνάκι για να διαπερνά το καλώδιο και να   
προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Θα έχουν ύψος  περίπου 20 cm και μήκος 40 cm. 
Τα μπράτσα μετά τη χύτευση ακολουθούν τις εξής διαδικασίες.Μπάνιο απολάδωσης – φωσφάτωσης 
.Ξέπλυμα με νερό Θέρμανση στους 150 βαθμούς C για να εξατμισθούν τα αέρια.Βαφή με τελικό 
χρώμα πούδρας ηλεκτροστατικής βαφής πάχους 80 μ. Ψήσιμο στους 195 βαθμούς C. 
 

 
 

 
Ενδεικτικό σχέδιο 

 

 

 

ΠΛΑΚΕΤΑ LED 42W  

 





Το σύστημα θα είναι κατάλληλο να τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα φωτιστικά βραχίονα στο οδικό 
δίκτυο του δήμου μας ανεξαρτήτως εταιρείας και χρονολογίας κατασκευής. Θα αποτελείται από 
πλάκα αλουμινίου κατάλληλων διαστάσεων και θα έχει επάνω της ενσωματωμένα όλα τα 
απαραίτητα μεταλλικά εξαρτήματα για την ασφαλή στερέωση της χωρίς χρήση εργαλείων επάνω 
στο φωτιστικό. Επίσης επάνω στην πλάκα αλουμινίου η οποία θα πρέπει να είναι ικανού πάχους 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απαγωγή της θερμοκρασίας για την σωστή λειτουργία των 
Φώτο-διόδων θα είναι προσαρμοσμένη πλακέτα με τυπωμένα 12 chips νέας γενιάς ισχύος απο 1 
εώς 9 watt έκαστο. Η θερμοκρασία χρώματος των chips θα είναι 4000Κ και θα έχουν σύνδεση 

bypass ώστε σε περίπτωση αστοχίας κάποιου από αυτά να μπορούν τα υπόλοιπα να λειτουργούν 
κανονικά. 
Οι οπτικές μονάδες LED θα έχουν απόδοση τουλάχιστον 150lm/w. 

Το φωτιστικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 42W κατανάλωσης και θα πρέπει να έχει ωφέλιμη 
απόδοση τουλάχιστον 6200Lm. Οι Φώτο-δίοδοι θα πρέπει να είναι επώνυμων οίκων όπως 
CREE,OSRAM,BRIDGELUX,NICHIA κ.α . 
Τα led θα καλύπτονται από ειδικούς φακούς των οποίων η γωνία φωτισμού θα είναι ασύμμετρη 
145Χ60 μοιρών. Το υλικό κατασκευής των φακών θα είναι από polycarbonate υψηλής διαφάνειας 
με προστασία ενάντια στην UV ακτινοβολία. Ο βαθμός προστασίας ενάντια σε νερό και σκόνη θα 
είναι τουλάχιστον IP66 και ο βαθμός μηχανικής αντοχής θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. Η κλάση 
μόνωσης της μονάδας θα είναι CLASS I και το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα κυμαίνεται 
από -20°C έως 50°C. 

Το τροφοδοτικό θα είναι είτε σταθερής τάσης είτε σταθερού ρεύματος και θα είναι στερεωμένο 
επάνω στην πλάκα αλουμινίου. Υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διαφόρων επιλογών 
ισχύος του ώστε να μπορεί αντίστοιχα να αυξομειώνεται και ο φωτισμός αναλόγως της απαίτησης 
του δρόμου που τοποθετείται. 
Θα κατατεθούν μαζί με το τεχνικό φυλλάδιο της πλακέτας επί ποινή αποκλεισμού και τεχνικό 
φυλλάδιο του τροφοδοτικού  . 
Θα παρέχεται εγγύηση 5 ετών σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή του 
συστήματος . 
Όλο το κύκλωμα θα διαθέτει για την προστασία του κλεμμασφάλεια καθώς και συμπληρωματική 
προστασία από τυχόν αιχμές της ΔΕΗ εώς 6KV. 

Ο προσφέρων θα καταθέσει ISO 9001:2015 και ISO 14001 που θα αφορούν  τον κατασκευαστή  
του συστήματος . 
Η κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει οπτική μονάδα led ,τροφοδοτικό, κλεμασφάλεια ,αντικεραυνικό 
και ταχυσύνδεσμο για την εύκολη σύνδεση του συστήματος . 
 

ΠΛΑΚΕΤΑ LED 66W  

 

Το σύστημα θα είναι κατάλληλο να τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα φωτιστικά βραχίονα στο οδικό 
δίκτυο του δήμου μας ανεξαρτήτως εταιρείας και χρονολογίας κατασκευής. Θα αποτελείται από 
πλάκα αλουμινίου κατάλληλων διαστάσεων και θα έχει επάνω της ενσωματωμένα όλα τα 
απαραίτητα μεταλλικά εξαρτήματα για την ασφαλή στερέωση της χωρίς χρήση εργαλείων επάνω 
στο φωτιστικό. Επίσης επάνω στην πλάκα αλουμινίου η οποία θα πρέπει να είναι ικανού πάχους 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ιη μέγιστη απαγωγή της θερμοκρασίας για την σωστή λειτουργία των 
φωτοδιόδων θα είναι προσαρμοσμένη πλακέτα με τυπωμένα 12 chips νέας γενιάς ισχύος από 1 έως 
9 watt έκαστο. Η θερμοκρασία χρώματος των chips θα είναι 4000Κ και θα έχουν σύνδεση bypass 

ώστε σε περίπτωση αστοχίας κάποιου από αυτά να μπορούν τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά. 
Οι οπτικές μονάδες LED θα έχουν απόδοση τουλάχιστον 150lm/w. 

Το φωτιστικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 66W κατανάλωσης στην ΔΕΗ και τα πρέπει να έχει 
ωφέλιμη απόδοση τουλάχιστον 9600Lm.Οι φωτοδιόδοι θα πρέπει να είναι επώνυμων οίκων όπως 
CREE,OSRAM,BRIDGELUX,NICHIA κ.α . 
Τα led θα καλύπτονται απο ειδικούς φακούς των οποίων η γωνία φωτισμού θα είναι ασύμμετρη 
145Χ60 μοιρών.Το υλικό κατασκευής των φακών θα είναι από polycarbonate υψηλής διαφάνειας 
με προστασία ενάντια στην UV ακτινοβολία. Ο βαθμός προστασίας ενάντια σε νερό και σκόνη θα 
είναι τουλάχιστον IP66 και ο βαθμός μηχανικής αντοχής θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08.Η κλάση 
μόνωσης της μονάδας θα είναι CLASS I και το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα κυμαίνεται 
από -20°C εώς 50°C. 





Το τροφοδοτικό θα είναι είτε σταθερής τάσης είτε σταθερού ρεύματος και θα είναι στρερεωμένο 
επάνω στην πλάκα αλουμινίου. Υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διαφόρων επιλογών 
ισχύος του ώστε να μπορεί αντίστοιχα να αυξομειώνεται και ο φωτισμός αναλόγως της απαίτησης 
του δρόμου που τοποθετείται. 
Θα κατατεθούν μαζί με το τεχνικό φυλλάδιο της πλακέτας επί ποινή αποκλεισμού και τεχνικό 
φυλλάδιο του τροφοδοτικού  . 
Θα παρέχεται εγγύηση 5 ετών σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή του 
συστήματος . 
Όλο το κύκλωμα θα διαθέτει για την προστασία του κλεμμασφάλεια καθώς και συμπληρωματική 
προστασία από τυχόν αιχμές της ΔΕΗ εώς 6KV. 

Ο προσφέρων θα καταθέσει ISO 9001:2015 και ISO 14001 που θα αφορούν  τον κατασκευαστή  
του συστήματος . 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση των υφιστάμενων φωτιστικών πριν υποβάλλουν την 
πρόταση τους . 
Η κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει οπτική μονάδα led ,τροφοδοτικό, κλεμασφάλεια ,αντικεραυρικό 
και ταχυσύνδεσμο για την εύκολη σύνδεση του συστήματος . 
 

ΠΛΑΚΕΤΑ LED 56W  

 

Το σύστημα θα είναι κατάλληλο για να τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα τοποθετημένα φωτιστικά 
άξονος στο δίκτυο του δήμου μας. Θα αποτελείται από μεταλλικό δίσκο αλουμινίου κατάλληλων 
διαστάσεων και οπών προσαρμογής στην βάση του φωτιστικού. Επάνω σε αυτόν θα βρίσκεται 
στατικό σύστημα ψήκτρας από καθαρό ανοδειωμένο αλουμίνιο κατάλληλου μεγέθους και μορφής 
ώστε να μην αναπτύσσεται θερμοκρασία επαφής μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης από τον 
κατασκευαστή της φωτοδιόδου. Η φωτοδίοδος ισχύος η οποία θα είναι στερεωμένη επάνω στο 
σύστημα ψύξης θα έχει ισχύ 56watt και θα πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου 
(BRIDGELUX, CREE, PHILIPS, SAMSUNG κα). Η θερμοκρασία χρώματος του LED θα είναι 
4000Κ και το εύρος ομαλής λειτουργίας θα είναι για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20°C έως 
50°C.  Η απόδοση του LED θα είναι τουλάχιστον 130Lm/watt   

Η φωτοδίοδος θα φέρει ειδικό φακό οπτικής σιλικόνης τύπου σκαντζόχειρου για την επίτευξη των 
μέγιστων φωτομετρικών αποδόσεων, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος επάνω σε ειδικό 
αντάπτορα από τορναριστό αλουμίνιο έτσι ώστε να εξασφαλίζει στεγανότητα IP65 επάνω στη 
φωτοδίοδο. Επίσης θα συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο τροφοδοτικό , είτε σταθερής τάσης 
είτε σταθερού ρεύματος το οποίο θα είναι στερεωμένο επάνω στον μεταλλικό δίσκο και θα δίνει τη 
δυνότητα να αυξομειώνεται η ισχύς του συστήματος . 
Ο προσφέρων θα καταθέσει ISO 9001:2015 και ISO 14001 που θα αφορούν  τον κατασκευαστή  
του συστήματος . 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση των υφιστάμενων φωτιστικών πριν υποβάλλουν την 
πρόταση τους . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ 150W E27 

Φωτιστικό σταθερό, για εγκαταστάσεις μεσαίου ύψους (3,5-5,5μ ) σε ιστό ή σε βραχίονα, που 
συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό με την λειτουργικότητα και προσαρμόζεται άψογα, στο πάρκο, 
στο πεζόδρομο ή στην κύρια οδό. 
Αποτελείται από : 
Βάση από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (UNI EN 1706) χρώματος μαύρου με υποδοχή φ 60 

Κάλυμμα από διαφανές techno polymer,και του χώρου του 

λαμπτήρα από metacrylate (PMMA) σκεδαστή. 
Ανταυγαστήρα από στιλπνό και ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητας (99.8), για την οδήγηση 
πλήρους συμμετρικής δέσμης βάσει του προτύπου UNI10819 

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 

Υποδοχή λάμπας 150 W MHL-E 

Σύστημα ηλεκτρικής παροχής με διαιρούμενη πλάκα καλωδίωσης από techno polymer που 
περιλαμβάνει : τροφοδότη , εναυστήρα, πυκνωτή, καλώδια σύνδεσης διπλής μόνωσης από σιλικόνη 
και πλήρως στεγανοποιημένης εισόδου παροχής . 
CLASS II  IP 66 IK8 EN 60598 1-2-3   

 
Ενδεικτικό σχέδιο 

 

 

Φωτιστικό σώμα ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Να 150W 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο. Το σώμα του φωτιστικού θα 
είναι διακοσμητικού τύπου κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής 
πίεσης , βαμμένο με πολυεστερική πούδρα σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με την υπηρεσία. Η βάση 
στήριξης των οργάνων αφής θα είναι από γαλβανισμένο ατσάλι . Θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο 
με πολύ χαμηλές απώλειες , λυχνιολαβή  Ε40 από πορσελάνη , πυκνωτή διόρθωσης συνημίτονου 
συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9 με ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης , καλώδιο πολύκλωνο 
σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα , διατομής 1,5 mm , θερμικής αντοχής -60

ο
 C έως και + 200ο

 

C , κλέμα σύνδεσης γραμμής LTN με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου μέχρι 2,5 mm². Θα φέρει 
καπέλο αλουμινίου τορνιριστό , βαμμένο εσωτερικά λευκό χρώμα για μεγαλύτερη απόδοση του 
φωτισμού  . Θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα διαφανές πολυκαρμπονικό με μεγάλη αντοχή στις 
μηχανικές καταπονήσεις και στην υπεριώδη ακτινοβολία . Θα έχει παρέμβυσμα στεγανοποίησης. 

Θα φέρει βίδα διακοσμητική στερέωσης του καπέλου με το μηχανισμό των οργάνων από πλαστικό 
, εντός της οποίας θα είναι εμφυτευμένο ορειχάλκινο παξιμάδι . Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ54. 
Θα τοποθετείται επί κορυφής ιστού διαμέτρου 75 mm .  

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ  τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από 
αλουμίνιο  4250lm 4000Κ-6500K συντελεστής ισχύος >0,90  100 ° διάρκεια ζωής 50.000 h 

στεγανότητας IP65. 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500K τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από 
αλουμίνιο  8500lm   συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 ° διάρκεια ζωής 50.000 h  

στεγανότητας IP65. 

Προβολέας led 150W 4000Κ-6500Κ τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
 12750lm  συντελεστή ισχύος >0,90  διάρκεια ζωής 50.000 h στεγανότητας IP65. 

Προβολέας led 200W 4000Κ-6500Κ τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
18000lm συντελεστή ισχύος >0,90  διάρκεια ζωής 50.000 h  στεγανότητας IP65 

 





Ιστός Φωτισμού  
Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός ύψους 3 m 
Μεταλλικός ιστός φωτισμού κυκλικής διατομής κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 

Ο ιστός θα αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα έχει μήκος 1,0 m και αποτελείται 
από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 114mm και πάχους 3mm. Το δεύτερο τμήμα θα έχει μήκος 2m και 
θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm και πάχους 3mm, η   οποία με κατάλληλη 
επεξεργασία σε πιεστικό μηχάνημα θα έχει 8 ραβδώσεις κατά μήκος βάθους 10mm και στην 
κορυφή θα  φέρει σωλήνα φ60 μήκους 60mm περίπου για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος .  
 Η  σύνδεση των δύο τμημάτων θα επιτυγχάνεται με συστολική πλάκα 10mm καλά συγκολλημένη 
και στα δύο τμήματα. Στην ένωση θα  φέρει διακοσμητικό δακτυλίδι αλουμινίου το οποίο 
συγκρατείται στον ιστό με βίδες αφανείς. Ο ιστός εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα έδρασης 
διαστάσεων 360mm x 360mm περίπου και πάχους 10 mm η οποία για λόγους καλαισθησίας θα 
έχεις κομμένες τις τέσσερις γωνίες. Η πλάκα έδρασης είναι διαμορφωμένη από πιεστικό μηχάνημα 
και έχει την μορφή ημισφαιρίου (πομπέ),  φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για την είσοδο 
των υπογείων καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές διαμέτρου 22mm για την 
στερέωσή του με κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια) διαμέτρου 16mm.  

 Ο ιστός φέρει σε απόσταση 600mm από τη βάση του θυρίδα διαστάσεων 80mm x 280mm περίπου 
για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως, η οποία κλείνει στεγανά με θύρα 
από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με βίδες ανοξείδωτες. Η θύρα τοποθετημένη δεν προεξέχει 
του κορμού.  
Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας  
MIG-MΑG είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού 
τουλάχιστον κατά 80%. Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών 

 γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με 
ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m

2). Στη συνέχεια αφού λειανθεί 
προσεκτικά βάφεται ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. 
Ολόκληρη η διαδικασία κατασκευής και προώθησης του ιστού καθώς και τα υλικά πού 
χρησιμοποιούνται ελέγχονται συνεχώς σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης κατά ISO 

9001:2015.Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι St 37-2 και συνοδεύεται πάντα από τα ανάλογα 
πιστοποιητικά.                                                                    
 Ο ιστός μετά την κατασκευή του ελέγχεται λειτουργικά και διαστασιολογικά, στη συνέχεια και 
μετά από τη σχετική προεργασία δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό  γαλβανίζεται εξ 
ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος 
επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm 

(500gr/m
2
).  

Επιπρόσθετα ο ιστός μετά από σχετική προεργασία δηλαδή απόξεση τρόχισμα  καθαρισμό και 
αμμοβολή, ασταρώνεται με αντισκωριακό αστάρι και στη συνέχεια βάφεται ηλεκτροστατικά με 
πολυεστερική πούδρα σε χρώμα πράσινο                    
 

 Συντάχθηκε 
Παιανία   8- 10 -2019 

 
 

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ 

 
 

 Θεωρήθηκε 
Παιανία  - 10 -2019 

 
 

         ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 





 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρολογικό Υλικό έτους 2019  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.000,00 €  με ΦΠΑ 24%            

 

                                                  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  α/α Είδος 

Μον. 
Μέτρ Ποσότ. Τιμή μον. Δαπάνη 
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1 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π 70W 

ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ. 144 11,00   1.584,00   

2 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ  Υ.Π 100W 

ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ  τεμ. 96 12,00   1.152,00   

3 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π 150W  

ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ. 144 14,00   2.016,00   

4 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π 250W 

ΣΩΛΗΝΩΤΗ  τεμ. 48 15,00   720,00   

5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI 70 W E27                                       τεμ. 50 12,50   625,00   

6 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W  τεμ. 100 3,50   350,00   

7 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W  τεμ. 300 2,50   750,00   

8 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16W LED τεμ. 600 7,00   4.200,00   

9 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 7W G45 τεμ. 50 3,00   150,00   

10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  E27 8W G45 τεμ. 90 4,00   360,00   

11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  E27 12W E27 τεμ. 50 3,00   150,00   

12 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED αχλάδι 30-35W  E27 τεμ. 200 19,00   3.800,00   

13 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI  E40 250W   τεμ. 24 16,00   384,00   

14 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI E40 400W   τεμ. 48 16,00   768,00   

15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W  τεμ. 20 3,00   60,00   

16 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 18WLED   4000 K/6500Κ τεμ. 125 6,00   750,00   

17 

ΠΛΑΚΕΤΑ LED 42W ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 125W 

/70W τεμ. 190 75,00   14.250,00   

18 
ΠΛΑΚΕΤΑ  LED 66W ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
100/150W ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 10 86,00   860,00   

19 
ΠΛΑΚΕΤΑ  LED 56W ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ 150W ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 10 120,00   1.200,00   

    Σύνολο Α Ομάδας     34.129,00 €  
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20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 150W Α. ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 30 72,00   2.160,00   

21 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 250W Α.ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 20 84,00   1.680,00   

22 Φωτιστικό τύπου φανάρι νεοκλασικό Ε27 τεμ. 8 230,00   1.840,00   

23 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 150w νατρίου  τεμ. 5 140,00   700,00   

24 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 150w νατρίου τεμ. 6 340,00   2.040,00   

25 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  70WATT ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 40 60,00   2.400,00   

26 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  100WATT ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 20 68,00   1.360,00   

27 Φωτιστικό στεγανό για  λαμπτήρες 2x28w T5 τεμ. 20 20,00   400,00   

28 Μετασχηματιστές 400W νατρίου τεμ. 10 22,00   220,00   

29 Πυκνωτές 25μf  τεμ. 20 3,00   60,00   

30 ΣΤΑΡΤΕΡ 4-22 τεμ. 100 0,60   60,00   

31 ΣΤΑΡΤΕΡ 4-65 τεμ. 100 0,60   60,00   





32 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΝΟΣ τεμ. 40 8,00   320,00   

33 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 125W τεμ. 100 15,00   1.500,00   

34 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ philips 

250W τεμ. 50 15,00   750,00   

35 NTOYI  Ε27  ΠΡΟΕΛΑΝΗΣ  Δ.Ε.Η (Γυαλιστερό) τεμ. 90 2,50   225,00   

36 NTOYI  Ε40  ΠΡΟΕΛΑΝΗΣ  Δ.Ε.Η (Γυαλιστερό) τεμ. 20 3,00   60,00   

37 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W LED τεμ. 2 40,00   80,00   

38 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ100W LED τεμ. 4 50,00   200,00   

39 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  150W LED τεμ. 4 70,00   280,00   

40 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 200W LED  τεμ. 4 120,00   480,00   

41 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 2x1 εύκαμπτο Μ 200 0,88   176,00   

42 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 2x1,5 εύκαμπτο Μ 200 1,01   202,00   

43 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥM 3x1,5  Μ 200 1,00   200,00   

44 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x1,5 εύκαμπτο Μ 300 1,10   330,00   

45 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x2,5 εύκαμπτο Μ 200 1,60   320,00   

46 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat5 4 ζευγών Μ 305 0,50   152,50   

47 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat5 4 ζευγών μαύρο Μ 305 0,60   183,00   

48 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛ 2 ζευγών μαύρο Μ 100 0,60   60,00   

49 Καλώδιο  σπιράλ ακουστικού τηλεφώνου  Rj11 τεμ. 20 4,00   80,00   

50 Καλώδιο usb(B)  3m USB-A male - USB-B male  τεμ. 10 4,00   40,00   

51 Καλώδιο usb 3m USB-A male - USB-A female 3m  τεμ. 10 8,00   80,00   

52 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 3x2,5 30Μ τεμ. 1 70,00   70,00   

53 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 3x1,5 25Μ τεμ. 1 50,42   50,42   

54 Πολύπριζο 5μ 5 θέσεων με διακόπτη τεμ. 20 9,00   180,00   

55 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΙΣ  ΣΟΥΚΩ (πλήρως λαστιχένια, μαύρα) τεμ. 20 4,00   80,00   

56 ΘΥΛΗΚΟ ΦΙΣ  ΣΟΥΚΩ ( λαστιχένια ,μαύρα) τεμ. 20 5,00   100,00   

57 3ΠΛΟ ΦΙΣ ΘΥΛΗΚΩΝ  ΣΟΥΚΩ  (λαστιχένια ,μαύρα) τεμ. 3 14,00   42,00   

58 ΦΙΣ RJ45 τύπου hand τεμ. 500 1,50   750,00   

59 ΦΙΣ RJ45  τεμ. 200 0,10   20,00   

60 ΦΙΣ RJ11  τεμ. 200 0,10   20,00   

61 

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Μαύρη- άσπρη- μπλέ- 

κιτρινοπράσινη)  τεμ. 200 1,00   200,00   

62 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΠΡΕΪ  τεμ. 16 28,00   448,00   

63 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 160x2,5  (100τεμ) (Μαύρα-λευκά) τεμ. 10 3,00   30,00   

64 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250x3,6  (100τεμ) (Μαύρα-λευκά) τεμ. 15 4,00   60,00   

65 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 300x4,8  (100τεμ) (Μαύρα-λευκά) τεμ. 10 5,00   50,00   

66 Ρόκα 8/25 (κουτί 100 τεμ.) τεμ. 3 4,00   12,00   

67 Ρόκα 7/25 (κουτί 100 τεμ.) τεμ. 3 4,00   12,00   

68 Μπαταρία 9v (6LR61) τεμ. 15 3,50   52,50   

69 Μπαταρία ΑΑ (4ΤΕΜ) τεμ. 20 2,00   40,00   

70 Μπαταρία ΑΑΑ(4ΤΕΜ) τεμ. 20 2,00   40,00   

71 Πίνακας εξωτερικός 1 σειράς 4 θέσεων τεμ. 2 12,00   24,00   

72 Πίνακας εξωτερικός 1 σειράς 9 θέσεων τεμ. 2 14,00   28,00   

73 Πίνακας εξωτερικός 1 σειράς 12 θέσεων τεμ. 2 12,00   24,00   

74 Πίνακας εξωτερικός    16 θέσεων τεμ. 2 14,00   28,00   

75 Πίνακας εξωτερικός  24 θέσεων τεμ. 2 19,00   38,00   

76 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ  εξωτερικά 80x80 IP40 τεμ. 30 2,50   75,00   

77 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ  εξωτερικά 10x10 IP40 τεμ. 30 3,40   102,00   

78 switch 8 θέσεων  τεμ. 5 25,00   125,00   





79 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  Ε40 σε Ε27 τεμ. 50 3,00   150,00   

80 Χρονοδιακόπτης με εφεδρεια 24h τεμ. 13 25,00   325,00   

81 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ τεμ. 30 2,00   60,00   

82 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 35Α τεμ. 100 0,90   90,00   

83 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α τεμ. 100 0,90   90,00   

84 Ενδεικτική Λυχνεία ράγας τεμ. 15 3,00   45,00   

85 Αυτόματη ασφάλεια 10 Α τεμ. 24 4,00   96,00   

86 Αυτόματη ασφάλεια  16 Α τεμ. 24 4,00   96,00   

87 Αυτόματη ασφλαλεια 20 Α τεμ. 12 4,00   48,00   

88 Αυτόματη ασφάλεια  32 Α τεμ. 12 4,00   48,00   

89 Αυτόματη διπολικο 2χ20 Α τεμ. 10 9,00   90,00   

90 ΡΕΛΕ Διαφυγής ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 40Α τεμ. 9 40,00   360,00   

91 ΡΕΛΕ Διαφυγής ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 40Α τεμ. 9 35,00   315,00   

92 Ρελέ ισχύος 4x40 Α ράγας  τεμ. 8 40,00   320,00   

93 Ρελέ ισχύος 4x25 Α ράγας τεμ. 8 39,00   312,00   

94 Ρελέ ισχύος 4X63 Α ράγας τεμ. 5 60,00   300,00   

95 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1x40Α τεμ. 10 6,00   60,00   

96 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α τεμ. 5 8,00   40,00   

97 Πρίζα Rj45 cat6 επίτοιχη τεμ. 15 10,00   150,00   

98 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x63Α τεμ. 6 9,00   54,00   

99 Ιστός φωτισμού  τεμ. 5 220,00   1.100,00   

      Σύνολο Β Ομάδας     25.548,42 €  

      Σύνολο Α & Β Ομάδας     59.677,42 €  

      ΦΠΑ 24%     14.322,58 €  

      Σύνολο     74.000,00 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 
Παιανία   8- 10 -2019 

 
 

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ 

 
 

 Θεωρήθηκε 
Παιανία  - 10 -2019 

 
 

         ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 





                                                       

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρολογικό Υλικό έτους 2019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  74.000 €  με ΦΠΑ 24%             

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 Άρθρο 1ο :Aντικείμενο της συγγραφής: 
 Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια των παρακάτω εφοδίων 
(λαμπτήρες  & λοιπά  ηλεκτρολογικά υλικά ) . 
Εργοδότης στα παρακάτω ονομάζεται ο Δήμος  Παιανίας .Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος 
μειοδότης για την εκτέλεση της παρακάτω προμήθειας. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 
 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) σύμφωνα του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), με τους όρους που θα 
αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 117 του 4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72  του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή  συμμετοχής σε 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 
της  οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ  4 ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ίση με το 5%  της συμβατικής αξίας εκτός φ.π.α σύμφωνα με το άρθρο 72  του Ν. 
4412 /2016. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα  
και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές . Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους 
της ποσότητας του κάθε είδους  ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 (Συμβατικά στοιχεία) 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Διακήρυξη. 
β) Τεχνικές προδιαγραφές - Μελέτη  
γ)Προσφορά διαγωνιζόμενου (Τεχνικά στοιχεία - Δείγματα -Οικονομική προσφορά). 
ε)Η συγγραφή υποχρεώσεων (Μελέτης). 





 

 

 

Άρθρο 6 : Προθεσμίες –ποινικές ρήτρες: 
 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας ,εξαιρούμενης της 
ανωτέρας βίας ο προμηθευτής υπόκεινται σε ποινική ρήτρα ίση προς 2% για την πρώτη εβδομάδα 
καθυστερήσεως και 4% για την δεύτερη εβδομάδα καθυστερήσεως επί της καθυστερούμενης προς 
παράδοση προμήθειας. Μετά την καθυστέρηση των δύο αυτών εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται 
να ακυρώσει τη σύμβαση προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτελέσεως. 
                 .  

 

    Άρθρο 7 : Πληρωμές: 
 

             Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα 
εκδοθούν μετά την παραλαβή των υλικών και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και 
πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των εφοδίων , πρακτικό 
ποιοτικής παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής επί των υπαρχόντων τιμολογίων του αναδόχου. Για 
το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους  2019 Κ.Α 
:20.6662.001. 

 

    

Άρθρο 8 : Παραλαβή: 
 

       Η παραλαβή θα γίνει παρουσία της αρμόδια επιτροπής  .Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις εντολές της επιτροπής και να παραδώσει σε μια φάση όλα τα υλικά του 
προϋπολογισμού. Εφόσον  υπάρξουν υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
είναι ελαττωματικά τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να τα αντικαταστήσει άμεσα.                                                                    
 

 

                                                                             

 

 

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Συντάχθηκε 
Παιανία   8- 10 -2019 

 
 

ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ 

 
 

 Θεωρήθηκε 
Παιανία  - 10 -2019 

 
 

         ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 





 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  α/α Είδος 

Μον. 
Μέτρ Ποσότ. Τιμή μον. Δαπάνη 
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1 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π 70W 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ. 144 

  

2 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ  Υ.Π 100W 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ  τεμ. 96 

  

3 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π 150W  

ΣΩΛΗΝΩΤΗ τεμ. 144 

  

4 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π 250W 

ΣΩΛΗΝΩΤΗ  τεμ. 48 

  
5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI 70 W E27                                       τεμ. 50 

  
6 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36W  τεμ. 100 

  
7 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W  τεμ. 300 

  
8 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16W LED τεμ. 600 

  
9 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E14 7W G45 τεμ. 50 

  
10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  E27 8W G45 τεμ. 90 

  
11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED  E27 12W E27 τεμ. 50 

  
12 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED αχλάδι 30-35W  E27 τεμ. 200 

  
13 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI  E40 250W   τεμ. 24 

  
14 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HQI E40 400W   τεμ. 48 

  
15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PL 26W  τεμ. 20 

  
16 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Τ5 18WLED   4000 K/6500Κ τεμ. 125 

  

17 

ΠΛΑΚΕΤΑ LED 42W ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 125W 

/70W τεμ. 190 

  

18 

ΠΛΑΚΕΤΑ  LED 66W ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
100/150W ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 10 

  

19 

ΠΛΑΚΕΤΑ  LED 56W ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ 150W ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 10 

  
    Σύνολο Α Ομάδας 
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20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 150W Α. ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 30 

  
21 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 250W Α.ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 20 

  
22 Φωτιστικό τύπου φανάρι νεοκλασικό Ε27 τεμ. 8 

  
23 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ 150w νατρίου  τεμ. 5 

  
24 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 150w νατρίου τεμ. 6 

  
25 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  70WATT ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 40 

  
26 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  100WATT ΝΑΤΡΙΟΥ τεμ. 20 

  
27 Φωτιστικό στεγανό για  λαμπτήρες 2x28w T5 τεμ. 20 

  
28 Μετασχηματιστές 400W νατρίου τεμ. 10 

  
29 Πυκνωτές 25μf  τεμ. 20 

  
30 ΣΤΑΡΤΕΡ 4-22 τεμ. 100 

  
31 ΣΤΑΡΤΕΡ 4-65 τεμ. 100 

  
32 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΝΟΣ τεμ. 40 

  
33 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 125W τεμ. 100 

  

34 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ philips 
250W τεμ. 50 

  
35 NTOYI  Ε27  ΠΡΟΕΛΑΝΗΣ  Δ.Ε.Η (Γυαλιστερό) τεμ. 90 

  
36 NTOYI  Ε40  ΠΡΟΕΛΑΝΗΣ  Δ.Ε.Η (Γυαλιστερό) τεμ. 20 

  
37 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W LED τεμ. 2 

  
38 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ100W LED τεμ. 4 

  
39 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  150W LED τεμ. 4 

  
40 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 200W LED  τεμ. 4 

  
41 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 2x1 εύκαμπτο Μ 200 

  





42 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 2x1,5 εύκαμπτο Μ 200 

  
43 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥM 3x1,5  Μ 200 

  
44 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x1,5 εύκαμπτο Μ 300 

  
45 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x2,5 εύκαμπτο Μ 200 

  
46 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat5 4 ζευγών Μ 305 

  
47 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP cat5 4 ζευγών μαύρο Μ 305 

  
48 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛ 2 ζευγών μαύρο Μ 100 

  
49 Καλώδιο  σπιράλ ακουστικού τηλεφώνου  Rj11 τεμ. 20 

  
50 Καλώδιο usb(B)  3m USB-A male - USB-B male  τεμ. 10 

  
51 Καλώδιο usb 3m USB-A male - USB-A female 3m  τεμ. 10 

  
52 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 3x2,5 30Μ τεμ. 1 

  
53 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ 3x1,5 25Μ τεμ. 1 

  
54 Πολύπριζο 5μ 5 θέσεων με διακόπτη τεμ. 20 

  

55 ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΙΣ  ΣΟΥΚΩ (πλήρως λαστιχένια, μαύρα) τεμ. 20 

  
56 ΘΥΛΗΚΟ ΦΙΣ  ΣΟΥΚΩ ( λαστιχένια ,μαύρα) τεμ. 20 

  

57 3ΠΛΟ ΦΙΣ ΘΥΛΗΚΩΝ  ΣΟΥΚΩ  (λαστιχένια ,μαύρα) τεμ. 3 

  
58 ΦΙΣ RJ45 τύπου hand τεμ. 500 

  
59 ΦΙΣ RJ45  τεμ. 200 

  
60 ΦΙΣ RJ11  τεμ. 200 

  

61 
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Μαύρη- άσπρη- μπλέ- 
κιτρινοπράσινη)  τεμ. 200 

  
62 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΠΡΕΪ  τεμ. 16 

  
63 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 160x2,5  (100τεμ) (Μαύρα-λευκά) τεμ. 10 

  
64 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250x3,6  (100τεμ) (Μαύρα-λευκά) τεμ. 15 

  
65 ΔΕΜΑΤΙΚΑ 300x4,8  (100τεμ) (Μαύρα-λευκά) τεμ. 10 

  
66 Ρόκα 8/25 (κουτί 100 τεμ.) τεμ. 3 

  
67 Ρόκα 7/25 (κουτί 100 τεμ.) τεμ. 3 

  
68 Μπαταρία 9v (6LR61) τεμ. 15 

  
69 Μπαταρία ΑΑ (4ΤΕΜ) τεμ. 20 

  
70 Μπαταρία ΑΑΑ(4ΤΕΜ) τεμ. 20 

  
71 Πίνακας εξωτερικός 1 σειράς 4 θέσεων τεμ. 2 

  
72 Πίνακας εξωτερικός 1 σειράς 9 θέσεων τεμ. 2 

  
73 Πίνακας εξωτερικός 1 σειράς 12 θέσεων τεμ. 2 

  
74 Πίνακας εξωτερικός    16 θέσεων τεμ. 2 

  
75 Πίνακας εξωτερικός  24 θέσεων τεμ. 2 

  

76 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ  εξωτερικά 80x80 IP40 τεμ. 30 
  

77 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ  εξωτερικά 10x10 IP40 τεμ. 30 

  
78 switch 8 θέσεων  τεμ. 5 

  
79 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  Ε40 σε Ε27 τεμ. 50 

  
80 Χρονοδιακόπτης με εφεδρεια 24h τεμ. 13 

  
81 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ τεμ. 30 

  
82 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 35Α τεμ. 100 

  
83 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 40Α τεμ. 100 

  
84 Ενδεικτική Λυχνεία ράγας τεμ. 15 

  
85 Αυτόματη ασφάλεια 10 Α τεμ. 24 

  
86 Αυτόματη ασφάλεια  16 Α τεμ. 24 

  
87 Αυτόματη ασφλαλεια 20 Α τεμ. 12 

  
88 Αυτόματη ασφάλεια  32 Α τεμ. 12 

  





89 Αυτόματη διπολικο 2χ20 Α τεμ. 10 

  
90 ΡΕΛΕ Διαφυγής ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 40Α τεμ. 9 

  
91 ΡΕΛΕ Διαφυγής ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 40Α τεμ. 9 

  
92 Ρελέ ισχύος 4x40 Α ράγας  τεμ. 8 

  
93 Ρελέ ισχύος 4x25 Α ράγας τεμ. 8 

  
94 Ρελέ ισχύος 4X63 Α ράγας τεμ. 5 

  
95 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1x40Α τεμ. 10 

  
96 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x40Α τεμ. 5 

  
97 Πρίζα Rj45 cat6 επίτοιχη τεμ. 15 

  
98 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3x63Α τεμ. 6 

  
99 Ιστός φωτισμού  τεμ. 5 

  
      Σύνολο Β Ομάδας 

 
      Σύνολο Α & Β Ομάδας 

 
      ΦΠΑ 24% 

 
      Σύνολο 
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         ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 




