
ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ     Ημερομηνία   06-09-2017 

         Αρ.Πρωτ. : 5528 

 
∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

 

Ο  Πξόεδξνο Γ.. ΓΔΤΑ Υαιθίδαο 
 

 
 

∆ηαθεξύζζεη 
 

 
 

ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνµήζεηα 

µε ηίηιν: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 
 

Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ €  59.780,00 (ρσξίο ΦΠΑ)  

CPV : 31681410-0  

 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχµθσλα µε : 
 

α)   Σηο   δηαηάμεηο   ηνπ   Ν.   4412/2016   (ΦΔΚ   147/Α/8.08.2016   «∆εµφζηεο   πµβάζεηο  Έξγσλ, 
 

Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ-Πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
 

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ  ζπκθέξνπζα                                                               από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο.  
 

 
Έρνληαο ππ’ φςε: 

 

Α) Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 
 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν  

 





"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
,
  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

 ηεο κε αξ. 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781/23-05-2017 ηεύρνο Β') Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ 

νπνία ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

 ηελ Τ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΔΚ 1992/09-06-2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο 

θαη ν    ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο 

θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ, θαζψο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 

 ηνπ λ. 1069/80 (Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο  θαη Απνρεηεχζεσο), 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Β) Σελ Απφθαζε ∆.. ΓΔΤΑ Υαιθίδαο : 
 

1. Σε µε αξηζ. 158/2017 (Α∆Α: 7ΓΤΥΟΔΚΜ-Μ5Π) κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  

-   ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο,  

-   ε Γηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, επηιέγεηαη 

ην θξηηήξην αλάζεζεο (πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο – 

άξζξν 86. Ν. 4412/2016)  

-   θαη ε έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.     

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

πλνπηηθφ  Γηαγσληζµφ   µε   ζθξαγηζκέλεο   (θιεηζηέο)   πξνζθνξέο   γηα   ηελ   αλάζεζε   µε   

ηίηιν :«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», µε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνµηθή  άπνςε  πξνζθνξά,  µφλν  βάζεη  ηηµήο  θαη  ζπλνιηθφ  

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ € 59.780,00              πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο € 

74.127,20 . 

Ο  Γηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ελψπηνλ ηεο αξµφδηαο γλσκνδνηηθήο 

επηηξνπήο,  (Δπηηξνπή  δηελέξγεηαο  δηαγσληζµνχ)  ε  νπνία  ζπλεζηήζε  µε  ηελ  µε  αξηζµφ 

170/2016 Απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Υαιθίδαο.  

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο θαη ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζµφ νηθνλνµηθφο θνξέαο µπνξεί λα 

θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ην θάζε είδνο μερσξηζηά ή γηα πεξηζζφηεξα έσο θαη γηα φια ηα είδε. 

 

 





Άξζξν 1ν : Αλαζέησλ Φνξέαο 
 

1. Αλαζέησλ Φνξέαο : ΓΔΤΑ Υαιθίδαο  
 

2. Αξµφδηα Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία ΓΔΤΑΥ  
 

Σαρ. ∆/λζε : Νενθχηνπ 69, 341 32 - Υαιθίδα, Διιάδα 
 

Σειέθσλν: 22210 62615 
 

Fax : 22210 62617 
 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε :  gprom@deyax.gr 
 

∆ηθηπαθφο Σφπνο : http://www.deyax.gr 
 

 

Άξζξν 2ν : Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ 

1. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζµνχ είλαη ε αλάδεημε µεηνδφηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο µε ηίηιν 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΣΟΤ 2017», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αξηζ. 
 

6/2017 µειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε, ήηνη αλαιπηηθά: 

 

ΟΜΑΓΑ 1
ε
 : ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΛΥ  

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΓΟ 
ΣΙΜΗ/ΣΔΜ  

(€) 

ΤΝΟΛΟ       

(€) 

1 
ΘΔΡΜΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 0,40-0,63Α 

GV2-ME telemecanique 
2 ΣΔΜ. 45,73 91,46 

2 
ΘΔΡΜΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 0,63-1Α 

GV2-ME telemecanique 
3 ΣΔΜ. 43,65 130,95 

3 
ΘΔΡΜΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 1,6-2,5Α 

GV2-ME telemecanique 
3 ΣΔΜ. 43,65 130,95 

4 
ΘΔΡΜΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ 25-40 Α 

GV2-ME telemecanique 
3 ΣΔΜ. 77,14 231,42 

5 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΑΦΔ ΓΗΑ GV2-ME ΜΔΣΟΠΖ 

telemecanique 
20 ΣΔΜ. 7 140 

6 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 4kW 9A ME ΠΖΝΗΟ 400V 5 ΣΔΜ. 26,9 134,5 

7 ΡΔΛΔ ΘΔΡΜΟΤΧΡΔΤΣΧΝ 3x25A 5 ΣΔΜ. 29,3 146,5 

8 ΡΔΛΔ ΘΔΡΜΟΤΧΡΔΤΣΧΝ 1x25A 2 ΣΔΜ. 20 40 

9 
ΥΡΟΝΗΚΑ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ DELAY OFF ΔΧ 1 

ΧΡΑ 
3 ΣΔΜ. 60 180 

10 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 1x6Α 5 ΣΔΜ. 5,28 26,4 

11 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 2x6Α 5 ΣΔΜ. 19,92 99,6 

12 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 1x10Α 5 ΣΔΜ. 4,92 24,6 

13 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 2x10Α 5 ΣΔΜ. 19,01 95,05 

14 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 1x16Α 5 ΣΔΜ. 4,77 23,85 

15 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 2x16Α 5 ΣΔΜ. 18,11 90,55 

16 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 2x20Α 5 ΣΔΜ. 19,01 95,05 

17 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 1x20Α 5 ΣΔΜ. 4,92 24,6 

18 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 1x25Α 5 ΣΔΜ. 5,02 25,1 

19 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 2x25Α 5 ΣΔΜ. 19,38 96,9 

20 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 1x32Α 5 ΣΔΜ. 5,18 25,9 

21 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΡΑΓΑ 2x32Α 5 ΣΔΜ. 19,92 99,6 

22 ΡΔΛΑΗ ΓΗΑΦΤΓΖ 40ma ΣΡΗΦΑΗΚΑ 3 ΣΔΜ. 67,1 201,3 

23 ΡΔΛΑΗ ΓΗΑΦΤΓΖ 40ma ΜΟΝΟΦΑΗΚΑ 3 ΣΔΜ. 47,95 143,85 

24 Μ/ 230/12V 200VA AC 2 ΣΔΜ. 45 90 

25 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΛΑΜΠΑΚΗΑ ΡΑΓΑ 230V 15 ΣΔΜ. 3,9 58,5 

26 ΓΗΑΝΟΜΔ ΠΗΝΑΚΧΝ ΣΡΗΦΑΗΚΔ 125 Α 3 ΣΔΜ. 30 90 

27 ΓΗΑΝΟΜΔ ΠΗΝΑΚΧΝ ΣΡΗΦΑΗΚΔ 250 Α 3 ΣΔΜ. 110 330 

28 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ ΓΗΟΡΟΦΔ 4mm
2
 100 ΣΔΜ. 2,01 201 

http://www.deyax.gr/




29 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 1,5mm
2 
(ΓΧΓΔΚΑΓΔ) 10 ΣΔΜ. 0,5 5 

30 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 2,5mm
2 
(ΓΧΓΔΚΑΓΔ) 10 ΣΔΜ. 0,5 5 

31 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 4mm
2 
(ΓΧΓΔΚΑΓΔ) 10 ΣΔΜ. 0,5 5 

32 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 10mm
2 
(ΓΧΓΔΚΑΓΔ) 10 ΣΔΜ. 0,9 9 

33 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 16mm
2 
(ΓΧΓΔΚΑΓΔ) 10 ΣΔΜ. 2,4 24 

34 ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΧΝ  20 ΣΔΜ. 19 380 

35 
ΔΠΑΦΔ ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ 

TELEMECANIQUE XE2SP 2151 
10 ΣΔΜ. 11,53 115,3 

36 
ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ TELEMECANIQUE 

XCK-J…H29 
2 ΣΔΜ. 26,99 53,98 

37 
ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ TELEMECANIQUE 

XCK-J 
2 ΣΔΜ. 25,2 50,4 

38 
ΠΗΔΕΟΣΑΣΔ ΝΔΡΟΤ TELEMECANIQUE XML 

A010A2S11 
2 ΣΔΜ. 101,01 202,02 

39 ΠΗΔΕΟΣΑΣΔ ΝΔΡΟΤ ΠΗΔΣΗΚΧΝ ΓΟΥΔΗΧΝ  3 ΣΔΜ. 17 51 

40 
ΠΗΔΕΟΣΑΣΔ ΝΔΡΟΤ 0-10 BAR Johnson 

Controls  
4 ΣΔΜ. 72 288 

41 

ΑΜΠΔΡΟΜΔΣΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ 

ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΑ FEMA ELECTRONIKA SERIE 

MG-35 MODEL 04-06 0,0-2,0A 230VAC 

ΠΛΑΗΗΟΤ 92x42mm ε ΑΝΣΟΗΣΗΥΑ 

3 ΣΔΜ. 50 150 

42 

ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΣΑΘΜΖ ΤΠΔΡΖΥΧΝ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΔΓΑΝΟ 

ΑΠΌ 25Cm - 10M ME 2 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΡΔΛΑΗ 

ΔΞΟΓΟΤ 5Α ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ  24VDC  

3 ΣΔΜ. 700 2100 

43 ΒΔΡΝΗΔΡΟΗ (Πνηελζηφκεηξα) 2.0kΧ 5 ΣΔΜ. 37,2 186 

44 ΔΠΗΛΟΓΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ 1 - 0 - 2 10 ΣΔΜ. 12,3 123 

45 ΔΠΗΛΟΓΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ 1 - 0 - 2 - 3 10 ΣΔΜ. 13,9 139 

46 ΔΠΗΛΟΓΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ 1 - 0 - 2 - 3 - 4 5 ΣΔΜ. 19 95 

47 
PID ΚΟΝΣΡΟΛΔΡ SHIMADEN SR1-8V-1W 

45x45mm 
2 ΣΔΜ. 120 240 

48 ΧΡΟΜΔΣΡΖΣΔ ΠΛΑΗΗΟΤ 45x45mm 230V 20 ΣΔΜ. 10 200 

49 ΧΡΟΜΔΣΡΖΣΔ ΡΑΓΑ 230V 20 ΣΔΜ. 23,3 466 

50 
ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΑ ΔΡΜΑΡΗΑ ΠΗΝΑΚΧΝ πς600 x 

πι400 x βα230 mm ΜΔ ΠΛΑΣΖ 
5 ΣΔΜ. 80 400 

51 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x0,5mm
2 

 ΚΟΚΚΗΝΟ 100 ΜΔΣΡΑ 0,1 10 

52 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x0,5mm
2 

 ΜΠΛΔ 100 ΜΔΣΡΑ 0,1 10 

53 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x0,5mm
2 

 ΠΡΑΗΝΟ 100 ΜΔΣΡΑ 0,1 10 

54 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x0,5mm
2 

 ΑΠΡΟ 100 ΜΔΣΡΑ 0,1 10 

55 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x0,5mm
2 

 ΚΑΦΔ 100 ΜΔΣΡΑ 0,1 10 

56 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x1mm
2 
 ΚΟΚΚΗΝΟ 500 ΜΔΣΡΑ 0,16 80 

57 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x1mm
2 
ΑΠΡΟ 200 ΜΔΣΡΑ 0,16 32 

58 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1x1mm
2 
 ΜΠΛΔ 200 ΜΔΣΡΑ 0,16 32 

59 ΚΑΛΧΓΗΟ MΠΛΔΝΣΑΕ LIYCY 4x0,75mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 1,1 110 

60 ΚΑΛΧΓΗΟ DRAKA NWPK AQUA 4x1,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 2,15 215 

61 ΚΑΛΧΓΗΟ ΟΠΣΗΚΖ ΗΝΑ 2x2x62,5/125 κηθξά 200 ΜΔΣΡΑ 0,67 134 

62 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x0,75mm2 200 ΜΔΣΡΑ 0,521 104,2 

63 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x1,5mm
2
 200 ΜΔΣΡΑ 0,951 190,2 

64 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤL 3x2,5mm
2
 200 ΜΔΣΡΑ 1,482 296,4 

65 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΜΑΤΡΟ 1,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,24 24 

66 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΜΠΛΔ 1,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,24 24 

67 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΚΟΚΚΗΝΟ 1,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,24 24 

68 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΚΗΣΡΗΝΟΠΡΑΗΝΟ 1,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,24 24 

69 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΜΑΤΡΟ 2,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,392 39,2 

70 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΜΠΛΔ 2,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,392 39,2 

71 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΚΟΚΚΗΝΟ 2,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,392 39,2 





72 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤA ΚΗΣΡΗΝΟΠΡΑΗΝΟ 2,5mm
2
 100 ΜΔΣΡΑ 0,392 39,2 

73 
ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ 

ΠΔΡΗΠΟΤ 5x5Cm 
10 ΣΔΜ. 0,98 9,8 

74 
ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ 

ΠΔΡΗΠΟΤ 10x10Cm 
10 ΣΔΜ. 2,4 24 

75 
ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ 

ΠΔΡΗΠΟΤ 15x15Cm 
10 ΣΔΜ. 4,2 42 

76 
ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ 

ΠΔΡΗΠΟΤ 20x20Cm 
10 ΣΔΜ. 12,5 125 

77 
ΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΓΗΑΣΡΗΣΟ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 50x50mm ME ΚΑΠΑΚΗ 
30 ΜΔΣΡΑ 5,16 154,8 

78 
ΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΓΗΑΣΡΗΣΟ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 100x50mm ME ΚΑΠΑΚΗ 
90 ΜΔΣΡΑ 6,42 577,8 

79 
ΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΓΗΑΣΡΗΣΟ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 150x50mm ME ΚΑΠΑΚΗ 
30 ΜΔΣΡΑ 7,87 236,1 

80 
ΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΓΗΑΣΡΗΣΟ 

ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 200x50mm ME ΚΑΠΑΚΗ 
30 ΜΔΣΡΑ 9,5 285 

81 ΟΡΘΟΣΑΣΖ ΚΑΝΑΛΗΧΝ 40x20 mm 30 ΜΔΣΡΑ 4,8 144 

82 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΦΑΚΟΗ LED ME ΜΠΑΣΑΡΗΔ 

ΑΑΑ 
2 ΣΔΜ. 20 40 

83 ΒΟΛΣΟΜΔΣΡΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΝΓΔΗΞΖ (Φιαζέξ) 1 ΣΔΜ. 30 30 

84 ΠΟΛΤΜΔΣΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 1 ΣΔΜ. 40 40 

85 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΟΛΛΖΣΖΡΗ ΜΤΣΖ 40W 

(ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ) 
1 ΣΔΜ. 50 50 

86 ΚΟΛΛΖΖ ΦΗΛΖ ΓΗΑ ΚΟΛΛΖΣΖΡΗ 1 ΣΔΜ. 12 12 

87 ΑΛΟΗΦΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 1 ΣΔΜ. 4 4 

88 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΠΑΦΧΝ 10 ΣΔΜ. 7 70 

89 ΠΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΠΑΦΧΝ ΜΔ ΛΑΓΗ 10 ΣΔΜ. 7 70 

90 ΔΞΑΔΡΗΣΖΡΔ ΧΛΖΝΑ Φ100 230V 3 ΣΔΜ. 40 120 

91 
ΠΡΗΕΔ ΣΡΗΦΑΗΚΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΣΔΓΑΝΔ 

4x16A 
5 ΣΔΜ. 6,5 32,5 

92 ΦΗ ΣΡΗΦΑΗΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ 4x16A 5 ΣΔΜ. 4,5 22,5 

93 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΑ ΚΟΠΛΔ 

ΣΔΓΑΝΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 230 VAC 120mm ME 

ΖΛEΚΣΡΟΝΗΚΟ BALLAST 

10 ΣΔΜ. 45 450 

94 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 120Cm 36W 48 ΣΔΜ. 1,35 64,8 

95 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΗΧΓΗΝΖ 7,8Cm 100W 15 ΣΔΜ. 1,86 27,9 

96 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΤΓΡΑΡΓYΡΟΤ 250W 5 ΣΔΜ. 10 50 

97 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΤΓΡΑΡΓYΡΟΤ 250W ΚΟΜΠΛΔ 

(ΜΠΡΑΣΟ ΛΑΜΠΑ ΚΑΠΑΚΗ) 
5 ΣΔΜ. 120 600 

98 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΓΗΑ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΗΧΓΗΝΖ 7,8Cm 5 ΣΔΜ. 9 45 

99 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΓΗΑ ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΗΧΓΗΝΖ 11,8Cm  5 ΣΔΜ. 9 45 

100 
ΠΡΟΒΟΛΔΗ LED ΣΔΓΑΝΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 30W 
10 ΣΔΜ. 30 300 

101 
ΠΡΟΒΟΛΔΗ LED ΣΔΓΑΝΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 50W 
10 ΣΔΜ. 40 400 

102 ΝΣΟΤΨ ΜΠΑΓΗΧΝΔΣ Β22 10 ΣΔΜ. 0,75 7,5 

103 ΝΣΟΤΨ ΒΗΓΧΣΑ Δ27 10 ΣΔΜ. 1,2 12 

104 
ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΟΗΚΟΝΟΜIΚΔ Δ27 ΦΑΗΡΗΚΔ 

ΦΤΥΡΔ (Κιαζηθέο) 18W 
20 ΣΔΜ. 4,65 93 

105 
ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΟΗΚΟΝΟΜIΚΔ Β22 ΦΑΗΡΗΚΔ 

ΦΤΥΡΔ (Κιαζηθέο) 18W 
20 ΣΔΜ. 6 120 

106 
ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΖΚΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 

50Cm 
5 ΣΔΜ. 48 240 

107 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΑΠΛΟΗ ΣΔΓΑΝΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ 5 ΣΔΜ. 11 55 

108 ΓΗΑΚΟΠΣΔ Κ/Μ ΣΔΓΑΝΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ 5 ΣΔΜ. 19,6 98 

109 ΠΡΗΕΔ ΟΤΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΣΔΓΑΝΔ 10 ΣΔΜ. 14,07 140,7 

110 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΑΠΛΟΗ 5 ΣΔΜ. 11 55 

111 ΓΗΑΚΟΠΣΔ Κ/Μ 5 ΣΔΜ. 19,6 98 

112 ΠΡΗΕΔ ΟΤΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚOY ΥΧΡΟΤ 10 ΣΔΜ. 14,07 140,7 





113 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 0 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

114 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 1 
2000 ΣΔΜ. 0,03 60 

115 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 2 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

116 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 3 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

117 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 4 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

118 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 5 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

119 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 6 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

120 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 7 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

121 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 8 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

122 
ΝΟΤΜΔΡΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Νν 9 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

123 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND Α 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

124 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND R 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

125 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND S 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

126 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND T 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

127 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND U 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

128 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND V 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

129 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND W 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

130 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ ΚΟΤΜΠΧΣΑ 0,75-2,5mm

2
 

LEGRAND N 
1000 ΣΔΜ. 0,03 30 

131 ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΑΛΚΑΛΗΚΔ 1,5V ΑΑΑ 28 ΣΔΜ. 0,55 15,4 

132 ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΑΛΚΑΛΗΚΔ 1,5V ΑΑ 28 ΣΔΜ. 0,55 15,4 

133 ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΑΛΚΑΛΗΚΔ 9V  10 ΣΔΜ. 2,8 28 

134 
ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΣΟ (ΚΑΛΣΑ) θ2,0 
10 ΜΔΣ 0,75 7,5 

135 
ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΣΟ (ΚΑΛΣΑ) θ4,0 
10 ΜΔΣ 0,75 7,5 

136 
ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΣΟ (ΚΑΛΣΑ) θ6,0 
10 ΜΔΣ 0,75 7,5 

137 
ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΣΟ (ΚΑΛΣΑ) θ8,0 
10 ΜΔΣ 0,75 7,5 

138 
ΧΛΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΣΟ (ΚΑΛΣΑ) θ10,0 
10 ΜΔΣ 0,75 7,5 

139 

ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ ΓΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ 

RAL7035 ΣΔΓΑΝΟ IP54 66m3/h 230V 

150Υ150mm 

2 ΣΔΜ. 20 40 

140 

ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ ΓΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ 

RAL7035 ΣΔΓΑΝΟ IP54 265m3/h 230V 

256Υ256mm 

2 ΣΔΜ. 60 120 

141 

ΑΝΔΜΗΣΖΡE ΓΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ 

RAL7035 ΣΔΓΑΝΟ IP54 560m3/h 230V 

323Υ323mm 

2 ΣΔΜ. 120 240 

142 ΑΝΔΜΗΣΖΡE ΟΡΟΦΖ 230V 2 ΣΔΜ. 99 198 

143 UPS 230V 1000VA/550W 3 ΣΔΜ. 250 750 

144 ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΓΗΑ UPS 5 ΣΔΜ. 20 100 

145 INVERTER 15KW 1 ΣΔΜ. 2800 2800 

146 INVERTER 5KW 1 ΣΔΜ. 790 790 





147 
ΜΟΤΦΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΡΗΣΗΝΖ ΓΗΑ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΝΤΜ 4x2,5mm
2
 

2 ΣΔΜ. 12 24 

148 
ΜΟΤΦΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΡΗΣΗΝΖ ΓΗΑ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΝΤΜ 4x4mm
2
 

2 ΣΔΜ. 13 26 

149 
ΜΟΤΦΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΡΗΣΗΝΖ ΓΗΑ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΝΤΜ 4x6mm
2
 

2 ΣΔΜ. 13 26 

150 
ΜΟΤΦΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΡΗΣΗΝΖ ΓΗΑ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΝΤΜ 4x10mm
2
 

2 ΣΔΜ. 13 26 

151 
ΜΟΤΦΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΡΗΣΗΝΖ ΓΗΑ ΚΑΛΧΓΗΟ 

ΝΤΜ 4x16mm
2
 

2 ΣΔΜ. 16 32 

      

  ΣΥΝΟΛΟ :  20.822,33 
  Φ.Π.Α. 24% : 4.997,36 
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :  25.819,69 

 
ΟΜΑΔΑ 2η : ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ 

ΠΟΟΣ. 

Δ (ΣΜΥ 

ή m) 

 

ΣΙΜΗ/ΣΔΜ   

(€)  

ΤΝΟΛΟ      

(€) 

1 
ΦΛΟΣΔΡΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ ΑΥΛΑΓΗ, ΜΔ 

ΚΑΛΧΓΗΟ 10m, IP68 
70 75 5.250,00 

2 ΣΑΗΝΗΑ ΜΟΝΧΣΗΚΖ  20 0,8 16,00 

3 ΚΛΔΜMΔ ΡΑΓΑ 6MM
2
 50 0,5 25,00 

4 ΚΛΔΜMΔ  ΡΑΓΑ 10MM
2
 50 0,7 35,00 

5 ΚΛΔΜMΔ ΡΑΓΑ 16MM
2
 50 1,8 90,00 

6 ΦΗ ΟΤΚΟ ΑΡΔΝΗΚΟ  10 1,2 12,00 

7 ΦΗ ΟΤΚΟ ΘΖΛΤΚΟ  10 1,8 18,00 

8 ΡΔΛE   ΗΥΤΟ 9Α telemecanique 10 12 120,00 

9 ΡΔΛE   ΗΥΤΟ 12Α telemecanique 10 15 150,00 

10 ΡΔΛE ΗΥΤΟ 50Α telemecanique 10 60 600,00 

11 ΜΗΚΡΟΡΔΛE 55,34  220V  AC telemecanique 10 9 90,00 

12 ΜΗΚΡΟΡΔΛE 55,34  42V  AC telemecanique 20 9 180,00 

13 ΜΗΚΡΟΡΔΛE 55,34  24V  AC telemecanique 20 9 180,00 

14 ΜΗΚΡΟΡΔΛE 55,34  12V  AC telemecanique 20 9 180,00 

15 ΔΠΗΣΖΡΖΣΖ ΣΑΖ ΡΣ432/8  20 22 440,00 

16 ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ LADT2 2 25 50,00 

17 ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12V 7,2 Ah 10 15 150,00 

18 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ Abl8mem12020 10 50 500,00 

19 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΖ  SD-1 10 120 1.200,00 

20 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ C1X10A  10 3 30,00 

21 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ C1X16A 10 3 30,00 

22 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ C1X20A 10 3 30,00 

23 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ C3X10A 10 15 150,00 

24 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ C3X16A 10 15 150,00 

25 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ C3X20A 10 15 150,00 

26 ΓΔΜΑΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 280Υ4,8mm 2000 0,02 40,00 

27 ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ 3Υ2,5 - ΚΑΡΟΤΛΗ 25m  1 40 40,00 

28 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΓΡΟΜΟΤ ΜΔ ΛΑΜΠΔ 125 10 8 80,00 

29 ΚΑΦΔ ΣΔΓΑΝΔ 1,20m ΜΔ ΛΑΜΠΔ 10 10 100,00 

30 ΚΑΦΔ ΣΔΓΑΝΔ 1,50m ΜΔ ΛΑΜΠΔ 10 12 120,00 

31 ΚΑΛΧΓΗΟ 3Υ1,5mm ΝΤΛ 100 0,951 95,10 

32 ΚΑΛΧΓΗΟ 3Υ2,5mm ΝΤΛ 100 1,482 148,20 

33 ΠΡΟΒΟΛΔΗ ΜΔΑΗΟΤ 500W LED 5 30 150,00 

34 
ΣΖΡΗΓΜΑΣΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ 1/2" ΜΔ ΒΗΓΑ 

ΜΠΔΣΟΤ 
10 5 50,00 

35 
ΣΖΡΗΓΜΑΣΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ 3/4" ΜΔ ΒΗΓΑ 

ΜΠΔΣΟΤ 
10 5,5 55,00 





36 
ΣΖΡΗΓΜΑΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΑ 1" ΜΔ ΒΗΓΑ 

ΜΠΔΣΟΤ 
10 6 60,00 

37 ΒΑΔΗ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ FINDER 230V AC 7A 4 ΔΠΑΦΧΝ  10 7 70,00 

38 ΒΑΔΗ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ FINDER 24V DC 7A 4 ΔΠΑΦΧΝ  10 7 70,00 

39 ΒΑΔΗ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ FINDER 24V AC 6A 4 ΔΠΑΦΧΝ  10 7 70,00 

     

 ΣΥΝΟΛΟ: 10.974,30 

  ΦΠΑ 24% :  2.633,83 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  13.608,13 

 

 

ΟΜΑΓΑ 3
ε
 : ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΔΤΗ ΑΤΛΙΓΑ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΙΓΟ ΠΟ/ΣΑ 
ΣΙΜΗ /  

ΣΔΜ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
Μνηέξ Αλαδεπηήξα MOT3-M56B4 0.12/0.15 HP 

0.09/0.11 KW 220/440V 1380/1660 RPM 
ηµρ 2 € 150,00 € 300,00 

2 
Καηαθφξπθε Πνιπβάζµηα Φπγνθεληξηθή Αληιία 

3phase, 2,2 KW, Q 7 m3 / 53mtr & 3,6 m3 /68mtr 
ηµρ 1 € 500,00 € 500,00 

3 

 Απηφµαηνο ∆ηαθφπηεο Πξνζηαζίαο Κηλεηήξσλ 

Θεξµηθήο &Μαγλεηηθήο Πξνζηαζίαο 0,18Kw (AEG 

Mbs32) 

ηµρ 2 € 24,00 € 48,00 

4 

 Απηφµαηνο ∆ηαθφπηεο Πξνζηαζίαο Κηλεηήξσλ 

Θεξµηθήο &Μαγλεηηθήο Πξνζηαζίαο 0,18Kw 

(GV2ME04) 

ηµρ 2 € 24,00 € 48,00 

5 Ραδηνκφληεκµ SEM2411X ηµρ 1 € 2.200,00 € 2.200,00 

6 Μεηαζρεκαηηζηήο 220AC – 12 DC ηµρ 2 € 20,00 € 40,00 

7 Δπηηεξεηήο Klemsan VP35-S ηµρ 1 € 40,00 € 40,00 

8 Φηζ νχθν Θειπθά ηµρ 6 € 1,80 € 10,80 

9 
Υξνλνκεηξεηέο ιεπηνχ 24VAC κε RESET Φ22 

6ςεθην 
ηµρ 6 € 5,00 € 30,00 

10 Αθίδα ζηάζµεο ηµρ 4 € 3,00 € 12,00 

11 Μπαηαξία 12V – 7,5 Ah ηµρ 4 € 15,00 € 60,00 

12 ∆εµαηηθά πιαζηηθά κήθνπο 40cm  ηµρ 1000 € 0,04 € 40,00 

13 Πηεδνζηάηεο Νεξνχ 0-10 BAR ηµρ 2 € 30,00 € 60,00 

14 Ράγα πίλαθα κηξ 5 € 0,12 € 0,60 

15 
Ρειέ ∆ηαθπγήο (∆ηαθφπηεο ∆ηαξξνήο) 4P 40Α 500 

mA 
ηµρ 2 € 30,00 € 60,00 

16 Πξνβνιέαο led 50W ηµρ 3 € 40,00 € 120,00 

17 Φαθφο γηα βηνµεραληθή ρξήζε ηµρ 2 € 25,00 € 50,00 

18 
Ζιεθηξνµαγλεηηθφ Ρειέ Λπρλίαο 4 Δπαθψλ µε 

πελίν 24V AC µε βάζε (Finder 55.32.8.024.0040) 
ηµρ 4 € 15,90 € 63,60 

19 
Ζιεθηξνµαγλεηηθφ Ρειέ Λπρλίαο 4 Δπαθψλ µε 

πελίν 24V DC µε βάζε (Finder 55.32.9.024.0040) 
ηµρ 4 € 15,90 € 63,60 

20 
Ζιεθηξνµαγλεηηθφ Ρειέ Λπρλίαο 4 Δπαθψλ µε 

πελίν 24V DC µε βάζε (Finder 55.34.9.024.0040) 
ηµρ 3 € 15,90 € 47,70 

21 
Σξνθνδνηηθφ Sitop Smart 240W 24VDC/10A - 

6EP1334-2ΒΑ01 
ηµρ 2 € 200,00 € 400,00 

22 
Siemens 6GK7343-1CX10-0XE0 Simatic Net CP 

343-1 Lean 
ηµρ 1 € 700,00 € 700,00 

23 SITOP DC USV MODULE 6A / 6EP1931-2DC21 ηµρ 1 € 300,00 € 300,00 

24 
Μηθξναπηφκαηνο (απηφκαηε αζθάιεηα),νλνκαζηηθήο 

εληάζεσο 6Α 
ηµρ 2 € 10,00 € 20,00 

25 Καιψδην 3*1,5 ΝΤΜ κηξ 100 € 0,905 € 90,50 

26 Καιψδην 3*2,5 ΝΤΜ κηξ 100 € 1,40 € 140,00 

27 σιελάθηα θνο 6 ηκρ 5 € 0,18 € 0,90 

28 χλδεζκνο (ζσιελάθηα) θαισδίσλ ραιθνχ 10mm² ηκρ 5 € 0,27 € 1,35 

29 χλδεζκνο (ζσιελάθηα) θαισδίσλ ραιθνχ 16mm² ηκρ 5 € 0,37 € 1,85 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/solinakia-syndesis/solinakia-vareos-typou/viokar-syndesmos-ppessas-6_89520/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/solinakia-syndesis/solinakia-vareos-typou/viokar-syndesmos-ppessas-10_89521/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/solinakia-syndesis/solinakia-vareos-typou/viokar-syndesmos-ppessas-16_89522/




30 χλδεζκνο (ζσιελάθηα) θαισδίσλ ραιθνχ 25mm² ηκρ 5 € 0,47 € 2,35 

31 χλδεζκνο (ζσιελάθηα) θαισδίσλ ραιθνχ 35mm² ηκρ 5 € 0,72 € 3,60 

32 χλδεζκνο (ζσιελάθηα) θαισδίσλ ραιθνχ 50mm² ηκρ 5 € 1,10 € 5,50 

33 Σεξκαηηθά ραιθνχ 0,5-1,5mm² (πζθ.100ηεκ.) ηκρ 1 € 3,00 € 3,00 

34 Σεξκαηηθά ραιθνχ 1,5-2,5mm² (πζθ.100ηεκ.) ηκρ 1 € 4,00 € 4,00 

35 Σεξκαηηθά ραιθνχ 2,5-6mm² (πζθ.100ηεκ.) ηκρ 1 € 7,00 € 7,00 

36 Αθξνδέθηεο ραιθνχ 10mm² ηκρ 5 € 0,20 € 1,00 

37 Αθξνδέθηεο ραιθνχ 16mm² ηκρ 5 € 0,25 € 1,25 

38 Αθξνδέθηεο ραιθνχ 25mm² ηκρ 5 € 0,50 € 2,50 

39 Αθξνδέθηεο ραιθνχ 35mm² ηκρ 5 € 0,60 € 3,00 

40 Αθξνδέθηεο ραιθνχ 50mm² ηκρ 5 € 0,90 € 4,50 

41 Θεξκνζπζηειιφκελν 3mm/1,5mm 1m Μαχξν κηξ 5 € 0,14 € 0,70 

42 Θεξκνζπζηειιφκελν 4mm/2mm 1m Μαχξν κηξ 4 € 0,15 € 0,60 

43 Θεξκνζπζηειιφκελν 12mm/6mm 1m Μαχξν κηξ 5 € 0,32 € 1,60 

44 Θεξκνζπζηειιφκελν 25mm/12,5mm 1m Μαχξν κηξ 5 € 1,10 € 5,50 

45 Θεξκνζπζηειιφκελν 30mm/15mm 1m Μαχξν κηξ 5 € 1,40 € 7,00 

46 Θεξκνζπζηειιφκελν 50mm/25mm 1m Μαχξν κηξ 5 € 2,80 € 14,00 

47 Κιεκκνζεηξά 12X2,5mm² Λεπθή (εηξά 12ηεκ.) ηκρ 2 € 1,10 € 2,20 

48 Καπο θαισδίνπ 3X1,5mm² (πζθ.100ηεκ.) ηκρ 1 € 3,00 € 3,00 

49 Καπο θαισδίνπ 2X4mm² (πζθ.100ηεκ.) ηκρ 1 € 4,00 € 4,00 

50 
ηππηνζιήπηεο θαισδίνπ βηδσηφο PG IP68 07 

Πιαζηηθφο 
ηκρ 10 € 0,47 € 4,70 

51 
ηππηνζιήπηεο θαισδίνπ βηδσηφο PG IP68 09 

Πιαζηηθφο 
ηκρ 10 € 0,49 € 4,90 

52 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΗΟΤ 36W SNOW ηκρ 4 € 1,60 € 6,40 

53 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΗΟΤ  TLD 58W ηκρ 6 € 3,87 € 23,22 

54 ΔΞΑΔΡΗΣ 4650Ν 120*120*38 220V ηκρ 3 € 24,94 € 74,82 

55 ΜΠΑΛΑΣ 2*36W ΖΛΔΚΣ.AC 4EB236 ηκρ 2 € 10,00 € 20,00 

56 ΜΠΑΛΑΣ 2*58W ΖΛΔΚΣ.AC 4EB236 ηκρ 2 € 12,50 € 25,00 

57 ΦΧ Σ ΠΛΑΚΔ 1*8W FC5508 ΚΑΛΧΓ ηκρ 2 € 9,50 € 19,00 

58 ΣΑΡΣΔΡ S10 220/240V 4-65W ηκρ 4 € 0,30 € 1,20 

59 Σαηλία PVC Μνλσηηθή 19mmX0,15mm 20m Μαχξε ηκρ 20 € 0,88 € 17,60 

60 
Σαηλία Κανπηζνχθ Απηνβνπιθαδφκελε (ρσξίο 

θφιια)19mmX0,756mm 9,15m. 
ηκρ 2 € 11,00 € 22,00 

61 Σαηλία Γηπιήο φςεο 19mmX1,13mm 3m Γηαθαλήο ηκρ 1 € 10,00 € 10,00 

62 
Μπαιαληέδα θαξνχιη 25 κέηξσλ θαη δηαηνµήο 3*2,5 

mm2 
ηκρ 1 € 40,00 € 40,00 

63 Μπαηαξίεο 9V ηκρ 10 € 2,80 € 28,00 

64 ΔΞΑΔΡΗΣΖΡΑ NSYCVF85M230PF ηκρ 1 € 61,15 € 61,15 

65 Αλαδεπηήξαο 1500 W ηµρ 1 € 130,00 € 130,00 

66 

ΖΛΔΚΣΡΟΚΟΛΛΖΖ INVERTER 180A /Σάζε 

ιεηηνπξγίαο 220V / Ρπζκηδφκελε έληαζε 25 - 180 Α 

/Μέγηζην ειεθηξφδην ζπγθφιιεζεο 4mm / θαιψδηα, 

ηζηκπίδα, ζψκα γείσζεο, κάζθα, θαζεηίλα 

ηµρ 1 € 350,00 € 350,00 

67 
Ζιεθηξφδηα δηάζηαζεο 2,5 ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

ΔΡΛΗΚΟΝ (παθέην 4Kg) 
ηµρ 1 € 14,00 € 14,00 

68 
Κνκπξεζέξ ειεθηξηθφ Τπνδνρή SDS-plus 2J 710W 

2,5Kg 
ηµρ 1 € 180,00 € 180,00 

69 
Πξέζα αθξνδεθηψλ γηα νλνκαζηηθήο δηαηνκήο 

αγσγφ 1,5-6mm2 
ηκρ 1 € 32,00 € 32,00 

70 Πξέζα αθξνδεθηψλ 6-50mm² ηκρ 1 € 100,00 € 100,00 

71 Φίιιεξ, 0.03-0.10, 8 ηεκαρίσλ ηκρ 1 € 5,00 € 5,00 

72 Φίιιεξ, 0.05-0.50, 8 ηεκαρίσλ ηκρ 1 € 6,00 € 6,00 

73 

Ρνιφτ κέηξεζεο θαη Μαγλεηηθή βάζε εη (1 x Dial 

indicator :ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance 

marks1 x Dial support , total height 281 mm, 

magnetic force 60 kg, column ø 16 x 226 mm, 

arm ø 12 x 220 mm, Ρνιφτ κέηξεζεο θαη Μαγλεηηθή 

βάζε εη 

ηκρ 1 € 90,00 € 90,00 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/solinakia-syndesis/solinakia-vareos-typou/viokar-syndesmos-ppessas-25_89523/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/solinakia-syndesis/solinakia-vareos-typou/viokar-syndesmos-ppessas-35_89524/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/solinakia-syndesis/solinakia-vareos-typou/viokar-syndesmos-ppessas-50_89525/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-me-monosi/sas-kos-ophs-me-monosh-kokk-4-3-sysk-100_88523/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-me-monosi/sas-kos-ophs-me-monosh-mple-5-3-sysk-100_88530/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-me-monosi/sas-kos-ophs-me-monosh-kitp-5-5-5-sysk-100_88535/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-vareos-typou/viokar-kos-ppessas-n-t-10-f6-b_89484/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-vareos-typou/viokar-kos-ppessas-n-t-16-f6-a_89485/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-vareos-typou/viokar-kos-ppessas-n-t-25-f8-b_89486/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-vareos-typou/viokar-kos-ppessas-n-t-35-f8-a_89487/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/akrodektes/kos-vareos-typou/viokar-kos-ppessas-n-t-50-f8-a_89488/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/thermos-mena-prostasia-kalodion/thermos-mena-choris-kolla/sas-thepm-meno-3mm-1m_88501/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/thermos-mena-prostasia-kalodion/thermos-mena-choris-kolla/sas-thepm-meno-4mm-1m_88502/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/thermos-mena-prostasia-kalodion/thermos-mena-choris-kolla/sas-thepm-meno-12mm-1m_88506/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/thermos-mena-prostasia-kalodion/thermos-mena-choris-kolla/sas-thepm-meno-25mm-1m_88511/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/thermos-mena-prostasia-kalodion/thermos-mena-choris-kolla/sas-thepm-meno-30mm-1m_88512/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/thermos-mena-prostasia-kalodion/thermos-mena-choris-kolla/sas-thepm-meno-50mm-1m_88514/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/klemmens/klemmens-aples/legrand-klemmoseira-12x2-5mm-lefki-seira-12tem-182681_182681/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/klemmens/kaps/kaps-1-5mm-sysk-100-tem_92281/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-syndesis/klemmens/kaps/kaps-4mm-sysk-100-tem_92282/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-stirixis/stypiothliptes-plastikoi/stypiothliptes-exartimata-plastikoi-pg/eaton-styp-pths-unicap-pg07-pa-gkpi-paxim-ip68_108274/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-stirixis/stypiothliptes-plastikoi/stypiothliptes-exartimata-plastikoi-pg/eaton-styp-pths-unicap-pg07-pa-gkpi-paxim-ip68_108274/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-stirixis/stypiothliptes-plastikoi/stypiothliptes-exartimata-plastikoi-pg/eaton-styp-pths-unicap-pg09-pa-gkpi-paxim-ip68_108275/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-stirixis/stypiothliptes-plastikoi/stypiothliptes-exartimata-plastikoi-pg/eaton-styp-pths-unicap-pg09-pa-gkpi-paxim-ip68_108275/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-monosis-sygkollisis/ylika-monosis/monotikes-tainies/wonder-taiwan-tainia-monot-19x20-wonder-maypo-taiwan_107415/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-monosis-sygkollisis/ylika-monosis/adiavroches-tainies/3ma-2-tainia-23-aytoboylkanizomenh-19x9-15mm_91628/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-monosis-sygkollisis/ylika-monosis/adiavroches-tainies/3ma-2-tainia-23-aytoboylkanizomenh-19x9-15mm_91628/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-monosis-sygkollisis/ylika-sygkollisis/aftokollites-tainies-diafores/3ma-2-tainia-afpodhs-2-opshs-akpylik-diaf-4910f_91682/
http://www.kafkas.gr/proionta/ergaleia/ergaleia-cheiros/presses-aples-ydravlikes-koftes/presses-akrodekton-aples/sas-ppessa-m-exag-pat-g-kos-synd-6-50mm_88645/
http://raptopoulos.gr/index.php?route=product/product&path=17_99&product_id=1558




74 
Αηζαιίλα Ζιεθηξνιφγνπ κεηαιιηθή ζπηξάι κήθνπο 

10-15 κ 
ηκρ 1 € 8,00 € 8,00 

75 
Φαιηζέηα κε επαλαθεξφκελε ιάκα θαη 

αληαιιαθηηθέο ιάκεο 
ηκρ 1 € 10,00 € 10,00 

76 Λακαξηλφβηδα απηνδηάηξεηε 3,5mm ηκρ 50 € 0,07 € 3,50 

77 
Δθηνλνχκελα κεηαιιηθά βχζκαηα παθηψζεσο κε 

θσληθφ παμηκάδη θαηάιιειν γηα κπεηφ 6mm 
ηκρ 20 € 0,30 € 6,00 

78 
ηήξηγκα ξφθα ηξνγγπιφ 7mm/25mm 

(πζθ.100ηεκ.) 
ηκρ 1 € 4,00 € 4,00 

79 
ηήξηγκα ξφθα ηξνγγπιφ 10mm/35mm 

(πζθ.100ηεκ.) 
ηκρ 1 € 4,00 € 4,00 

80 
Καλάιη δηαλνκήο Γηάηξεζε βάζεο 40mm X 25mm 

Κξεκ-ιεπθφ (2κηξ) 
ηκρ 3 € 6,00 € 18,00 

81 
σιήλαο επζχγξακκνο πιαζηηθφο 25mm Λεπθφο 

(3κηξ) 
ηκρ 3 € 5,00 € 15,00 

82 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξαµµψλ πιαζηηθφο CiBi, 

Φ16mm 
κηξ 100 € 0,50 € 50,00 

83 σιήλαο ζπηξάι πιαζηηθφο 25mm Λεπθφο κηξ 100 € 0,90 € 90,00 

84 Γάληηα πξνζηαζίαο 10 ηκρ 6 € 5,00 € 30,00 

85 Γπαιηά πξνζηαζίαο Γηαθαλέο ηκρ 6 € 10,00 € 60,00 

86 Πηπζζφκελν κέηξν 3m ηκρ 1 € 6,00 € 6,00 

87 Λνπθέην Οξεηράιθηλν 70mm ηκρ 4 € 28,00 € 112,00 

88 ΣΔΦΛΟΝ ΤΓΡ.LOXEAL  50ML ηκρ 2 € 12,00 € 24,00 

89 Loctite ηκρ 2 € 10,00 € 20,00 

90 Φιαηδνθφιεο 60ml ηκρ 4 € 5,00 € 20,00 

      

   ΤΝΟΛΟ : € 7.270,69 

   ΦΠΑ 24% : € 1.744,97 

  ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ :  € 9.015,66 

 
 

ΟΜΑΔΑ 4η : ΛΟΙΠΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΔΡΕΤΗ  
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΠΟ/     

ΣΑ 
ΔΙΓΟ 

ΣΙΜΗ 

/ 

ΣΔΜ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ           

(€) 

1 ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΠΗΔΖ 4 - 20 mA 16 BAR 5 ΣΔΜ. 115 575,00 

2 
ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΠΗΔΖ 0 - 16 mA ΜΑΥ 32 BAR  (7MF-1564-

3CB00-1AA1) 
3 ΣΔΜ. 221 663,00 

3 
ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΠΗΔΖ (BD SENSOR), INPUT 0…16BAR, 

OUTPUT 4…20mA, SUPPLY 8…32VDC 
3 ΣΔΜ. 180 540,00 

4 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΘΜΖ SIEMENS 5TT3 435 AC 230V 

50/60HZ 2W/2CO AC 230V 4A 
3 ΣΔΜ. 147 441,00 

5 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΡΟΖ 1/2" 24V DC  (SN 

450/2-A4-GR) 
3 ΣΔΜ. 80 240,00 

6 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΡΟΖ 1/2" 24V DC  (SN 

450/3-A4-GR) 
3 ΣΔΜ. 80 240,00 

7 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ 3Υ2,5mm
2 
 300 ΜΣΡ 1,482 444,60 

8 ΠΡΔΟΣΑΣΔ 3/8" JOHNSON CONTROLS (P773AAA-9301) 5 ΣΔΜ. 72 360,00 

9 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ 3Υ2,5mm
2 

 300 ΜΣΡ 1,4 420,00 

10 Αληηθεξαπληθφ ETHER HGLN-CAT6 2 ΣΔΜ. 160   320,00 

11 ΘΔΡΜΑΜΑΓΝΖΣΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ 3~ ΠΔΡΗΟΥΖ 24-32Α 5 ΣΔΜ. 77,14 385,70 

12 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 22KW LC1 D50P7 SCHNEIDER 3 ΣΔΜ. 61 183,00 

13 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 2.5mm
2 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 300 ΜΣΡ 1,2 360,00 

14 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ 3Υ1,5mm
2 
 300 ΜΣΡ 0,951 285,30 

15 
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΓΡΟΜΟΤ ΓΗΑ ΛΑΜΠΔ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ E40 

HQL 250W ΜΔ ΠΤΚΝΧΣΖ “ΔΗΡΑ PARIS” IP65 
10 ΣΔΜ. 55 550,00 

http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-stirixis/roka-karfia/roka/viokar-poka-stpongylo-10-35-sysk-100_89399/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/ylika-syndesis-stirixis/ylika-stirixis/roka-karfia/roka/viokar-poka-stpongylo-10-35-sysk-100_89399/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/plastika-spiral-koutia-chalyvdina/mesaiou-typou/eftheies-mesaiou-typou/kouvidis-solhna-eytheia-m-t-medisol-f25-leykh_86257/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/plastika-spiral-koutia-chalyvdina/mesaiou-typou/eftheies-mesaiou-typou/kouvidis-solhna-eytheia-m-t-medisol-f25-leykh_86257/
http://www.kafkas.gr/proionta/ilektrologiko-yliko/plastika-spiral-koutia-chalyvdina/mesaiou-typou/spiral-mesaiou-typou/kouvidis-solhna-spipal-m-t-mediflex-f25-leykh_86277/
http://www.kafkas.gr/proionta/ergaleia/atomikis-prostasias/gantia-krani-maskes-gyalia/3ma-2-gantia-epgasias-3m-large-no10_91798/
http://www.kafkas.gr/proionta/ergaleia/atomikis-prostasias/gantia-krani-maskes-gyalia/3ma-2-gyalia-ppostasias-3m-diafanh-2820_91803/
http://www.kafkas.gr/proionta/ergaleia/organa-metrisis/metra-alfadia/metra-alfadia-apla/stanley-ptyssomeno-metro-3m_188972_188972/
http://www.kafkas.gr/proionta/ergaleia/diafora-ergaleia/stanley-loyketo-solid-brass-rectan-70mm-s742-026_173742/
http://www.ergo-tel.gr/product_info.php?cPath=1048_407_1892&products_id=17219
http://www.ergo-tel.gr/product_info.php?cPath=1048_407_1892&products_id=17219




16 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΜ 3Υ1,5mm
2 

 300 ΜΣΡ 0,905 271,50 

17 
ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΖ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ ΥΧΡΗ 

ΣΡΤΠΔ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΠΔΡΗΠΟΤ 400x300x150mm 
10 ΣΔΜ. 50 500,00 

18 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1mm
2 
ΚΟΚΚΗΝΟ - ΜΠΛΔ 500 ΜΣΡ 0,5 250,00 

19 ΘΔΡΜΑΜΑΓΝΖΣΗΚΟΗ ΓΗΑΚΟΠΣΔ 3~ ΠΔΡΗΟΥΖ 17-23Α 5 ΣΔΜ. 56,28 281,40 

20 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 1.5mm
2 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 300 ΜΣΡ 0,9 270,00 

21 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 90mm
2 
ΜΑΤΡΟ 50 ΜΣΡ 8,7 435,00 

22 ΛΑΜΠΔ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Δ40 250W - 230W 30 ΣΔΜ. 10 300,00 

23 ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΠΛΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟΝ - ΣOFF SCHNEIDER 7 ΣΔΜ. 36 252,00 

24 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 75mm
2 
ΜΑΤΡΟ 50 ΜΣΡ 6,5 325,00 

25 Αληηθεξαπληθφ Κεξαίαο AL-RTPRTJB-9 4 ΣΔΜ. 80   320,00 

26 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ 5Υ1,5mm
2 
 100 ΜΣΡ 1,55 155,00 

27 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x80A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 61 305,00 

28 ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΛ 3Υ2,5mm
2 
 100 ΜΣΡ 1,482 148,20 

29 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 50mm
2 
ΜΑΤΡΟ 50 ΜΣΡ 5 250,00 

30 ΥΡΟΝΗΚΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ LA2 DS2 SCHNEIDER 4 ΣΔΜ. 61 244,00 

31 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x80A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 48 240,00 

32 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 230V-24VDC 5A SCHNEIDER 3 ΣΔΜ. 71 213,00 

33 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 18,5KW LC1 D40P7 SCHNEIDER   4 ΣΔΜ. 53 212,00 

34 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 7,5KW LC1 D18P7 SCHNEIDER   10 ΣΔΜ. 19,5 195,00 

35 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 15KW LC1 D2P7 SCHNEIDER  5 ΣΔΜ. 38 190,00 

36 
ΥΡΟΝΗΚΑ ΓΗΠΛΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔ ΠΑΛΜΟ ΣΟΝ - ΣOFF 

SCHNEIDER 
5 ΣΔΜ. 36 180,00 

37 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x50A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 35 175,00 

38 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x63A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 35 175,00 

39 ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ ΝΔΡΟΤ 1/2'' 230V 5 ΣΔΜ. 35 175,00 

40 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 4mm
2 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 500 ΜΣΡ 0,35 175,00 

41 ΥΡΟΝΗΚΑ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ DELAY ON SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 34 170,00 

42 
ΠΗΝΑΚΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΜΔ ΠΟΡΣΑ 2 ΔΗΡΧΝ 

SCHNEIDER 
5 ΣΔΜ. 32 160,00 

43 ΛΑΜΠΔ ΜΗΚΣΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ Δ27 160W - 230W 40 ΣΔΜ. 4 160,00 

44 
ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ FINDER 230V AC 7A 4 ΔΠΑΦΧΝ ΜΔ ΣΗ 

ΒΑΔΗ ΣΟΤ 
10 ΣΔΜ. 15,9 159,00 

45 
ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ FINDER 24V DC 7A 4 ΔΠΑΦΧΝ ΜΔ ΣΗ 

ΒΑΔΗ ΣΟΤ 
10 ΣΔΜ. 15,9 159,00 

46 
ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ FINDER 24V AC 6A 4 ΔΠΑΦΧΝ ΜΔ ΣΗ 

ΒΑΔΗ ΣΟΤ 
10 ΣΔΜ. 15,9 159,00 

47 ΥΡΟΝΗΚΑ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ DELAY OFF SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 30 150,00 

48 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x40A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 30 150,00 

49 ΧΡΟΜΔΣΡHΣΔ ΠΛΑΗΗΟΤ 230V SCHNEIDER 20 ΣΔΜ. 7,5 150,00 

50 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 25mm
2 
ΜΑΤΡΟ 100 ΜΣΡ 1,5 150,00 

51 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 5,5KW LC1 D12P7 SCHNEIDER   10 ΣΔΜ. 14,3 143,00 

52 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x50A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 28 140,00 

53 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x63A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 28 140,00 

54 Μ/ 380/230V 1000VA 2 ΣΔΜ. 70 140,00 

55 ΛΑΜΠΔ ΝΑΣΡΗΟΤ Δ40 250W - 230W 10 ΣΔΜ. 14 140,00 

56 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 11KW LC1 D25P7 SCHNEIDER   5 ΣΔΜ. 27 135,00 

57 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 4KW LC1 D09P7 SCHNEIDER   10 ΣΔΜ. 13 130,00 

58 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΔ 24ΧΡΟΤ ΜΔ ΔΦΔΓΡΗΑ SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 26 130,00 

59 ΚΑΛΧΓΗΟ ΠΛΑΚΔ ΓΗΠΟΛΗΚΟ 2Υ1mm2  100 ΜΣΡ 0,65 65,00 

60 ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ ΝΔΡΟΤ 3/4'' 230V 3 ΣΔΜ. 42 126,00 

61 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x20A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 25 125,00 

62 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x25A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 25 125,00 

63 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 4x32A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 25 125,00 

64 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 16mm
2 
ΜΑΤΡΟ 100 ΜΣΡ 1,2 120,00 

65 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x4A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 23 115,00 





66 ΛΑΜΠΔ ΦΘΟΡΗΟΤ 60cm ΦΤΥΡΟ-  ΛΔΤΚΟ ΥΡΧΜΑ 80 ΣΔΜ. 1,39 111,20 

67 ΛΑΣΗΥΟΣΑΗΝΗΔ  10 ΣΔΜ. 10,5 105,00 

68 ΣΑΘΜΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 5 ΣΔΜ. 20 100,00 

69 Μ/ 380/230V 400VA 2 ΣΔΜ. 50 100,00 

70 Μ/ 380/48V 400VA 2 ΣΔΜ. 50 100,00 

71 Μ/ 380/24V 400VA 2 ΣΔΜ. 50 100,00 

72 ΦΧΣΗΣΗΚΑ - ΥΔΛΧΝΑΚΗΑ Δ27 ΣΔΓΑΝΑ 20 ΣΔΜ. 5 100,00 

73 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 2x1A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 19 95,00 

74 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x40A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 19 95,00 

75 Μ/ 380/230V 200VA 2 ΣΔΜ. 45 90,00 

76 
ΚΟΤΣΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΔΓΑΝΑ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΠΔΡΗΠΟΤ 

150Υ200Υ100 
10 ΣΔΜ. 9 90,00 

77 ΛΑΜΠΑΚΗΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ 230V LED ΜΠΑΓΗΧΝΔΣ  100 ΣΔΜ. 0,9 90,00 

78 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF10mm
2 
ΜΑΤΡΟ 100 ΜΣΡ 0,9 90,00 

79 ΚΧ ΓΗΑ 90mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ8-10-12-14 100 ΣΔΜ. 0,9 90,00 

80 
ΓΔΜΑΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (ΚΛΗΠ) ΛΔΤΚΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΜΔΓΔΘΧΝ 
3000 ΣΔΜ. 0,03 90,00 

81 
ΒΡΑΥΗΟΝΔ - ΜΠΡΑΣΑ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΟΤ &  ΗΑΓΔ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 
10 ΣΔΜ. 9 90,00 

82 ΦΧΣΟΚΤΣΣΑΡΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΝΤΚΣΟ 20 ΣΔΜ. 4,4 88,00 

83 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 2x2A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 17 85,00 

84 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 2x4A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 17 85,00 

85 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x32A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 17 85,00 

86 
ΠΗΝΑΚΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΜΔ ΠΟΡΣΑ 1 ΔΗΡΑ 

SCHNEIDER 
5 ΣΔΜ. 17 85,00 

87 
ΠΡΗΕΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΤΡΑΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ SCHNEIDER 
10 ΣΔΜ. 8,1 81,00 

88 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x6A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 16 80,00 

89 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x20A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 16 80,00 

90 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x25A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 16 80,00 

91 ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 230V AC 4 ΔΠΑΦΧΝ 10 ΣΔΜ. 7,5 75,00 

92 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x10A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 15 75,00 

93 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 3x16A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 15 75,00 

94 ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 48V DC 4 ΔΠΑΦΧΝ 10 ΣΔΜ. 7,3 73,00 

95 ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΑΦΔ LADN40 SCHNEIDER 10 ΣΔΜ. 7,2 72,00 

96 ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 24V DC 4 ΔΠΑΦΧΝ 10 ΣΔΜ. 7,2 72,00 

97 ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 24V ΑC 4 ΔΠΑΦΧΝ 10 ΣΔΜ. 7,2 72,00 

98 ΡΔΛΔ ΗΥΤΟ 4KW LC1 D09Q7 SCHNEIDER   5 ΣΔΜ. 13 65,00 

99 ΑΦΑΛΔΗΔ ΜΑΥΑΗΡΧΣΔ 400Α ΣΤΠΟ Ν2 5 ΣΔΜ. 13 65,00 

100 ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 230V AC 1 ΔΠΑΦΖ 10 ΣΔΜ. 6 60,00 

101 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 2x6A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 12 60,00 

102 ΠΡΗΕΔ ΟΤΚΟ ΠΛΑΣΗΚΔ ΣΔΓΑΝΔ SCHNEIDER 10 ΣΔΜ. 6 60,00 

103 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 0,75mm
2 
 ΚΟΚΚΗΝΟ 300 ΜΣΡ 0,2 60,00 

104 
ΓΔΜΑΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (ΚΛΗΠ) ΜΑΤΡΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΜΔΓΔΘΧΝ 
3000 ΣΔΜ. 0,02 60,00 

105 
ΑΦΑΛΔΗΔ ΜΑΥΑΗΡΧΣΔ 100A-125Α-160A-200A ΣΤΠΟ 

ΝH 00 
10 ΣΔΜ. 5,6 56,00 

106 ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΤΠΟΤ D 2x10A SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 11 55,00 

107 ΚΧ ΓΗΑ 75mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ8-10-12-14 100 ΣΔΜ. 0,52 52,00 

108 ΒΑΔΗ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 4 ΔΠΑΦΧΝ 10 ΣΔΜ. 5 50,00 

109 ΑΦΑΛΔΗΔ ΓΤΑΛΗΝΔ 2 cm ΑΠΌ 0,5 - 10Α 500 ΣΔΜ. 0,1 50,00 

110 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 6mm
2 
ΜΑΤΡΟ 100 ΜΣΡ 0,5 50,00 

111 ΚΧ ΓΗΑ 35mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ6-8-10-12-14 100 ΣΔΜ. 0,5 50,00 

112 ΛΑΜΠΑΚΗΑ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ 24V LED ΜΠΑΓΗΧΝΔΣ  50 ΣΔΜ. 0,9 45,00 

113 ΚΧ ΓΗΑ 50mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ8-10-12-14 100 ΣΔΜ. 0,45 45,00 

114 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ SCHNEIDER 35mm
2
 20 ΣΔΜ. 2,1 42,00 

http://www.ergo-tel.gr/index.php?cPath=1048_407_2246
http://www.ergo-tel.gr/index.php?cPath=1048_407_2246




115 ΠΛΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ Γηαζηάζεηο: 514x280x260 1 ΣΔΜ. 40,64 40,64 

116 ΒΑΔΗ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 1 ΔΠΑΦΖ 10 ΣΔΜ. 4 40,00 

117 ΚΧ ΓΗΑ 16mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ6-8-10-12 100 ΣΔΜ. 0,4 40,00 

118 
ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΚΟΜΗΣΑΣΔΡ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΣΔΓΑΝΟΗ 

SCHNEIDER 
4 ΣΔΜ. 9 36,00 

119 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΑΦΔ ΓΗΑ GV2-ME ΜΔΣΟΠΖ 

SCHNEIDER 
10 ΣΔΜ. 3,5 35,00 

120 ΠΡΗΕΔ ΡΑΓΑ SCHNEIDER 10 ΣΔΜ. 3,5 35,00 

121 ΚΑΛΧΓΗΟ NYAF 0,75mm
2 
 ΜΠΛΔ 100 ΜΣΡ 0,35 35,00 

122 ΣΑΗΝΗΔ ΜΟΝΧΣΗΚΔ (ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ) 50 ΣΔΜ. 0,7 35,00 

123 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ SCHNEIDER 16mm
2
 30 ΣΔΜ. 1,1 33,00 

124 ΜΗΚΡΟΡΔΛΔ 24V DC 1 ΔΠΑΦΖ 10 ΣΔΜ. 3,2 32,00 

125 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ SCHNEIDER 10mm
2
 30 ΣΔΜ. 1 30,00 

126 ΠΗΡΑΛ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ20 50 ΜΣΡ 0,6 30,00 

127 ΠΟΛΤΠΡΗΕΑ 4 ΘΔΔΧΝ ΜΔ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΟ 5 ΣΔΜ. 6 30,00 

128 ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΑΛΚΑΛΗΚΔ 9V  10 ΣΔΜ. 2,8 28,00 

129 NTOYI E27 ΠΛΑΣΗΚΑ 50 ΣΔΜ. 0,6 30,00 

130 
ΒΑΔΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΛΤΥΝΗΧΝ Φ22 ΠΡΑΗΝΔ 

ΜΠΑΓΗΧΝΔΣ SCHNEIDER   
20 ΣΔΜ. 1,4 28,00 

131 
ΒΑΔΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΛΤΥΝΗΧΝ Φ22 ΚΟΚΚΗΝΔ 

ΜΠΑΓΗΧΝΔΣ SCHNEIDER 
20 ΣΔΜ. 1,4 28,00 

132 
ΒΑΔΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΛΤΥΝΗΧΝ Φ22 ΚΗΣΡΗΝΔ 

ΜΠΑΓΗΧΝΔΣ SCHNEIDER 
20 ΣΔΜ. 1,4 28,00 

133 ΠΗΡΑΛ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ16 50 ΜΣΡ 0,5 25,00 

134 ΚΧ ΓΗΑ 25mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ6-8-10-12-14 100 ΣΔΜ. 0,25 25,00 

135 ΚΧ ΓΗΑ 25mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ6-8-10-12-14 100 ΣΔΜ. 0,25 25,00 

136 NTOYI E27 ΠΟΡΔΛΑΝΖ 50 ΣΔΜ. 0,5 25,00 

137 NTOYI E14 ΠΛΑΣΗΚΑ 50 ΣΔΜ. 0,5 25,00 

138 ΦΗ ΟΤΚΟ ΚΑΟΣΟΤΚ ΘΤΛΖΚΑ 10 ΣΔΜ. 2,2 22,00 

139 ΧΛΖΝΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ20 30 ΜΣΡ 0,7 21,00 

140 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ ΓΔΗΧΔΗ SCHNEIDER 35mm
2
 5 ΣΔΜ. 4 20,00 

141 ΠΗΡΑΛ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ25 25 ΜΣΡ 0,8 20,00 

142 ΚΟΤΣΗΑ ΚΟΤΒΗΓΖ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑ Φ 25 10 ΣΔΜ. 2 20,00 

143 ΠΟΛΤΠΡΗΕΑ 4 ΘΔΔΧΝ ΜΔ ΚΑΛΧΓΗΟ 5 ΣΔΜ. 4 20,00 

144 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ SCHNEIDER 6mm
2
 30 ΣΔΜ. 0,6 18,00 

145 ΧΛΖΝΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ16 30 ΜΣΡ 0,6 18,00 

146 ΦΗ ΟΤΚΟ  ΘΤΛΖΚΑ 10 ΣΔΜ. 1,8 18,00 

147 ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΑΛΚΑΛΗΚΔ 1,5V ΑΑΑ 30 ΣΔΜ. 0,6 18,00 

148 ΦΗ ΟΤΚΟ ΚΑΟΣΟΤΚ ΑΡΔΝΗΚΑ 10 ΣΔΜ. 1,7 17,00 

149 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΟΛΛΖΣΖΡΗ ΜΤΣΖ 40W (ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ) 1 ΣΔΜ. 16 16,00 

150 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ ΓΔΗΧΔΗ SCHNEIDER 16mm
2
 5 ΣΔΜ. 3 15,00 

151 ΚΟΤΣΗΑ ΚΟΤΒΗΓΖ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑ Φ 32 5 ΣΔΜ. 3 15,00 

152 ΣΑΤΡΟΗ ΟΤΚΟ 5 ΣΔΜ. 3 15,00 

153 STARTER ΓΗΑ ΛΑΜΠΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ S10 4-65W 220-240V 50 ΣΔΜ. 0,3 15,00 

154 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 90mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,75 15,00 

155 ΦΑΚΟΗ LED ME ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΑΑΑ 2 ΣΔΜ. 7,5 15,00 

156 ΡΑΓΑ ΓΗΑΣΡHΣΖ 10 ΜΣΡ 1,3 13,00 

157 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ SCHNEIDER 4mm
2  

 30 ΣΔΜ. 0,4 12,00 

158 ΚΟΤΣΗΑ ΚΟΤΒΗΓΖ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑ Φ 20 10 ΣΔΜ. 1,2 12,00 

159 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 75mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,6 12,00 

160 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ ΓΔΗΧΔΗ SCHNEIDER 10mm
2
 5 ΣΔΜ. 2 10,00 

161 ΠΡΗΕΔ ΟΤΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ SCHNEIDER 5 ΣΔΜ. 2 10,00 

162 ΚΧ ΓΗΑ 10mm
2 
ΜΔ ΣΡΤΠΑ Φ6-8-10-12 100 ΣΔΜ. 0,1 10,00 

163 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ ΓΔΗΧΔΗ SCHNEIDER 6mm
2
 6 ΣΔΜ. 1,5 9,00 





164 
ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΚΟΜΗΣΑΣΔΡ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 

SCHNEIDER 
3 ΣΔΜ. 3 9,00 

165 ΦΗ ΟΤΚΟ ΑΡΔΝΗΚΑ ΓΧΝΗΑΚΑ 5 ΣΔΜ. 1,8 9,00 

166 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΑΠΛΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΣΔΓΑΝΟΗ SCHNEIDER 4 ΣΔΜ. 2 8,00 

167 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 10mm
2
 50 ΣΔΜ. 0,15 7,50 

168 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 19x45 100 ΣΔΜ. 0,07 7,00 

169 ΚΛΔΜΜΔ ΡΑΓΑ ΓΔΗΧΔΗ SCHNEIDER 4mm
2
 5 ΣΔΜ. 1,2 6,00 

170 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΑΠΛΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ SCHNEIDER 3 ΣΔΜ. 2 6,00 

171 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 35mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,3 6,00 

172 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 50mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,3 6,00 

173 ΦΗ ΟΤΚΟ ΑΡΔΝΗΚΑ 5 ΣΔΜ. 1,2 6,00 

174 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 25mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,25 5,00 

175 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 17x45 100 ΣΔΜ. 0,05 5,00 

176 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 6mm
2 
(Γσδεθάδα) 10 ΣΔΜ. 0,5 5,00 

177 ΓΧΝΗΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ25 10 ΣΔΜ. 1 10,00 

178 ΚΟΤΣΗΑ ΚΟΤΒΗΓΖ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΓΗΑ Φ 16 10 ΣΔΜ. 0,8 8,00 

179 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 25mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,2 4,00 

180 ΚΛΔΜΜΔ ΑΠΛΔ 2,5 mm
2
 (Γσδεθάδα) 10 ΣΔΜ. 0,4 4,00 

181 ΧΛΖΝΑΚΗΑ  ΓΗΑ 16mm
2
 20 ΣΔΜ. 0,15 3,00 

182 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 10x45 100 ΣΔΜ. 0,03 3,00 

183 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 8x25 100 ΣΔΜ. 0,02 2,00 

184 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 9x25 100 ΣΔΜ. 0,02 2,00 

185 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 12x45 100 ΣΔΜ. 0,02 2,00 

186 ΓΧΝΗΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ2Ο 10 ΣΔΜ. 0,5 5,00 

187 ΡΑΚΟΡ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ25 10 ΣΔΜ. 0,5 5,00 

188 ΓΧΝΗΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ16 10 ΣΔΜ. 0,5 5,00 

189 ΚΟΛΑΡΑ (ηεξίγκαηα) ΚΟΤΒΗΓΖ Φ25 10 ΣΔΜ. 0,2 2,00 

190 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 4x20 100 ΣΔΜ. 0,01 1,00 

191 ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ (Ρφθα) 5x20 100 ΣΔΜ. 0,01 1,00 

192 ΚΟΛΑΡΑ (ηεξίγκαηα) ΚΟΤΒΗΓΖ Φ20 20 ΣΔΜ. 0,15 3,00 

193 ΜΟΤΦΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ25 10 ΣΔΜ. 0,15 1,50 

194 ΚΟΛΑΡΑ (ηεξίγκαηα) ΚΟΤΒΗΓΖ Φ16 10 ΣΔΜ. 0,15 1,50 

195 ΜΟΤΦΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ16 10 ΣΔΜ. 0,1 1,00 

196 ΜΟΤΦΔ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ20 10 ΣΔΜ. 0,1 1,00 

197 ΡΑΚΟΡ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ16 10 ΣΔΜ. 0,1 1,00 

198 ΡΑΚΟΡ ΚΟΤΒΗΓΖ Φ2Ο 10 ΣΔΜ. 0,1 1,00 

199 ΚΟΛΛΖΖ ΦΗΛΖ ΓΗΑ ΚΟΛΛΖΣΖΡΗ 1 ΣΔΜ. 12 12,00 

200 ΑΛΟΗΦΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 1 ΣΔΜ. 4 4,64 

      

ΣΥΝΟΛΟ : 20.712,68 

ΦΠΑ 24% : 4.971,04 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 25.683,72 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

2.  Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ή γηα όια ηα είδε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηηο σο άλσ νκάδεο. 

 

3. Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά, µφλν βάζεη 

ηηµήο, ε νπνία δελ πξέπεη ζε θαµία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ ηεο 

αλάζεζεο. 

 
 

Άξζξν 3ν :Πξνϋπνινγηζµόο          Πξνκήζεηαο - Υξεκαηνδόηεζε 
 

1. Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζµφο ηνπ δηαγσληζµνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 59.780,00 πιένλ ΦΠΑ 
 

24%  ήηνη  ζπλνιηθφ  πνζφ  αλάζεζεο  € 74.127,20  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.    

2.  Οη δηαγσληδόκελνη κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, δελ µπνξνύλ λα 

ππεξβνύλ ην σο άλσ πνζό ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο αλάζεζεο ζπλνιηθά θαη αλά είδνο.   

 

3.  Ζ  πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ  µε  CPV  :  31681410-0  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ € 

74.127,20  (κε Φ.Π.Α.), ε νπνία πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα 

βαξχλεη κε πνζφ 8.928,00 € (κε ΦΠΑ)  ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.   

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α. 620702, 620710, 620714 & 54006224 θαζψο θαη κε πνζφ 65.199,20 € 

(κε ΦΠΑ)  ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ζηνλ νπνίν ζα εγγξαθνχλ νη αλαγθαίεο 

πηζηψζεηο. 

 

Άξζξν 4ν : Υξόλνο  θαη       ηόπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ 
 

1. Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο, δηεχζπλζε Νενθχηνπ 69, 341 32 -  
 

Υαιθίδα, µε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ζηηο 25/09/2017 , εµέξα Γεπηέξα θαη ψξα ιήμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο 10:00 πµ. ζην αξµφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, επηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζµνχ. 

2. Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξµφδηα γηα ηελ πξνµήζεηα απηή Δπηηξνπή, ελψ θαµία 

πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο, εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη µεηά ηελ ψξα απηή. 

3. Δάλ ν δηαγσληζµφο δε δηεμαρζεί ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε εκεξνκελία, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ζα 

επαλαιεθζεί ηελ επφµελε εξγάζηκε εµέξα ηελ ίδηα ψξα. 

 

Άξζξν 5ν : Σξόπνο     δηάζεζεο  ησλ        εγγξάθσλ  ηεο    ζύκβαζεο 
 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη µπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο,  ηεο  µειέηεο θαζψο 

θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο: www.deyax.gr 

2. Ζ δηαθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλε ζην ΚΖΜ∆Ζ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν ∆εµνζίσλ 
 

πµβάζεσλ) 
 

3. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ∆ηαχγεηα θαη ζε µία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

ηνπ λνµνχ. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξίδα ηνπ λνµνχ επηβαξχλνπλ ηνλ κεηνδφηε αλάδνρν. 
 

Άξζξν  6ν: εηξά ηζρύνο ησλ εγγξάθσλ ηεο ύκβαζεο  
 

Σα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο µε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ε αλάζεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη δε 

θαηά ζεηξά ηζρχνο ηνπο ηα εμήο: 

1. Σν πκθσλεηηθφ 
 

2. Ζ παξνχζα ∆ηαθήξπμε 

http://www.deyax.gr/




 

3. Ζ Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, πξψηα νηθνλνµηθή θαη θαηφπηλ ηερληθή εθφζνλ ηεξεί ηνλ πεξηνξηζµφ 

ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 2 θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο 

     4. Ζ κε αξ. 6/2017 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο.  
 

 
 

Άξζξν 7ν: ∆ηθαηνύµελνη  ζπµµεηνρήο 
 

1. ην δηαγσληζµφ γίλνληαη δεθηνί φζνη λφµηµα αζθνχλ ηελ θαηαζθεπή ή/θαη εµπνξία ησλ ππφ 

πξνµήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάµεη ηεο λνµνζεζίαο ηνπ θξάηνπο µέινπο ζην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο. 

2. ∆ηθαηνχµελνη ζπµµεηνρήο: 
 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα µέιε απηψλ µπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή 

λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-µέινο ηεο Έλσζεο, 
 

β) ζε θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ∆, ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πµθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 

3. Γηα ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

- Οη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε (άξζξν 93) 

- Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο φια ηα µέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έλαληη ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί µέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο (άξζξν 254 παξ.5) 

- Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο. αιιά ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί 

ζπζηάζεσο Κνηλνπξαμίαο, εθ’ φζνλ θαηαζηνχλ αλάδνρνη. 

- Οη δηαγσληδφκελεο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά εθπξνζσπνχκελεο απφ 

Νφµηµν Δθπξφζσπν, πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα πξάμεη ηνχην, απφ ηα αληίζηνηρα αξµφδηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Ζ θνηλή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα µέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ, είηε απφ εθπξφζσπν 

ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν µε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

-  Οη  ελψζεηο  πξνκεζεπηψλ  ζπγθξνηνχληαη  µε  ζπγθεθξηκέλεο  απνθάζεηο  φισλ  ησλ  µειψλ  ηνπο 
 

(εηαίξσλ ηεο έλσζεο), µε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη ζρέζεηο 





     ησλ κειψλ ηνπο. Μεηαμχ άιισλ νξίδεηαη θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη ν πληνληζηήο/ επηθεθαιήο ηεο 

έλσζεο αιιά θαη ην πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ζηελ έλσζε. 

- ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αδπλαµίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, µέινο ηεο 

έλσζεο δελ µπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα µέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο µε 

ηελ ίδηα ηηµή πξνζθνξάο. Δάλ ε παξαπάλσ αδπλαµία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλσηέξαο βίαο, 

πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χµβαζεο, ηα ππφινηπα µέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο, µε ην ίδην ζπµβαηηθφ ηίµεµα θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα 

µέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο µπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε 

εγθξίλεηαη µε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε  ηνπ  αξµνδίνπ  νξγάλνπ.  

ε  πεξίπησζε  πνπ  ε  αλσηέξσ  αλάγθε  αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

ζχµβαζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε ιαµβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 
 

Άξζξν      8
ν
  : Απνθιεηζµόο    ππνςεθίσλ (άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο απνθιείεη έλαλ νηθνλνµηθφ θνξέα απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχµβαζεο φηαλ απνδεηθλχεηαη ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή µε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο 

βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο- 

πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσµέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ 

ηεο Έλσζεο (ЕЕ  С  195  ηεο 25.06.1997,  ζ.  1)  θαη  ζηελ  παξάγξαθν  1  ηνπ  άξζξνπ  2  ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε µε 

ην Ν. 2803/2000 (A' 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόµελα µε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ  ηεο  26εο  Οθησβξίνπ  2005,  ζρεηηθά  µε  ηελ  πξφιεςε  ηεο  ρξεζηκνπνίεζεο  ηνπ 





     ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνµνζεζία µε ην Ν. 3691/2008 (A' 166), 
 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 

101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην Ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνµηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ  νξγάλνπ  ηνπ  ελ  ιόγσ  νηθνλνµηθνύ  θνξέα  ή  έρεη  εμνπζία  

εθπξνζώπεζεο,  ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
 

(O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ ∆ηεπζχλνληα χµβνπιν, θαζψο θαη φια 

ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνµηθφο 

θνξέαο, εάλ ε ΓΔΤΑΥ : 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε µε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνµνζεζία ή/θαη 

β)  µπνξεί  λα  απνδείμεη  µε  ηα  θαηάιιεια  µέζα  φηη  ν  νηθνλνµηθφο  θνξέαο  έρεη  αζεηήζεη  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 

νηθνλνµηθφο  θνξέαο  είλαη  Έιιελαο  πνιίηεο  ή  έρεη  ηελ  εγθαηάζηαζε  ηνπ  ζηελ  Διιάδα,  νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Η παξνύζα παξάγξαθνο παύεη λα εθαξκόδεηαη όηαλ ν νηθνλνµηθόο θνξέαο εθπιεξώζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίµσλ 

είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζµό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

4. Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο µπνξεί λα απνθιείεη απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο 

ζχµβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνµηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) εάλ µπνξεί λα απνδείμεη µε θαηάιιεια µέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, ηνπ Ν. 4412/2016 

     β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ, 





γ) εάλ δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπµθσλίεο µε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο µε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζµνχ, 

δ) εάλ µία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 δελ µπνξεί λα 

ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά µε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, µέζα, 

ε) εάλ µία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπµµεηνρή ησλ νηθνλνµηθψλ 

θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

48, δελ µπνξεί λα ζεξαπεπζεί µε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, µέζα, 
 

ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο, 

δ) εάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνµίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79, 

ε) εάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέµηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ αµειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

ζ) Δάλ ε ΓΔΤΑΥ µπνξεί λα απνδείμεη, µε ηα θαηάιιεια µέζα, φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ αµθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ. 

5. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεµείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΓΔΤΑ Υαιθίδαο απνθιείεη 

έλαλ νηθνλνµηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε µία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 

2.  

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεµείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο, ε 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ. µπνξεί  λα  απνθιείεη νηθνλνµηθφ  θνξέα,  φηαλ  απνδεηθλχεηαη  φηη ν  ελ  ιφγσ 

νηθνλνµηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζε µία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4. 

      

     Δπηζεκάλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη αλσηέξσ ιφγνη ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζµνχ θαη γηα έλαλ µφλν 

ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζµφ. 
 

 
 

Άξζξν  9
ν
  : Υξόλνο    θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο (άξζξν 96 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1.  Όζνη  επηζπµνχλ  λα  ιάβνπλ  µέξνο  ζηελ  δηαδηθαζία  ζχλαςεο  δεµφζηαο  ζχµβαζεο, πξέπεη  λα 

ππνβάιινπλ  γξαπηή  ζθξαγηζκέλε (θιεηζηή) πξνζθνξά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο. 

2. Οη πξνζθνξέο µπνξεί λα ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζηελ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο µε επζχλε ηνπ 

πξνζθέξνληνο µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη απφ ην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ, µε ηελ 

απαξαίηεηε φµσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία µέρξη ηελ αλαθεξφκελε ψξα 





ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Οη πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

παξαδίδνληαη απφ ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ζην αξµφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ απνζθξάγηζε. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ µπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη µεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ 

έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

αξµφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, µε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη µεηά ηελ θήξπμε 

ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνθιείνληαη απφ ην ∆ηαγσληζµφ θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. 

5. Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη θαµία επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ θαη δελ ππνρξεψλεηαη λα 

παξαιάβεη νπνηνλδήπνηε θάθειν ή έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεµα ή άιιε 

ππεξεζία, αθφµα θαη εάλ εηδνπνηεζεί έγθαηξα. 

6. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη µνλνγξάθνληαη αλά θύιιν από ηνλ νηθνλνµηθό 

θνξέα από ην λόµηµν εθπξόζσπν απηώλ. 

7. Ζ έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνµίµσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπµµεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνµήο αµνηβήο µεηαμχ ηνπο) θάζε µέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 
 

Άξζξν   10
ν
  : Γιώζζα 

 

1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Σα ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή µε - µε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν  µπνξνχλ  λα  ππνβάιινληαη  ζηελ  αγγιηθή  γιψζζα,  ρσξίο  λα  ζπλνδεχνληαη  απφ 

µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

     3.  Πηζηνπνηεηηθά ή ινηπά ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζε γιώζζα εθηόο 

ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από λνµίµσο επηθπξσκέλε µεηάθξαζε, 

ζύµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία. 
 

4.  Πηζηνπνηεηηθά  αιινδαπψλ  αξρψλ  ή  δηθαηνινγεηηθά  θαη  δεµφζηα  έγγξαθα  πνπ  εθδίδνληαη  ζε 

θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, µφλν εθφζνλ είλαη λφµηµα επηθπξσκέλα µε ηελ επίζεζε ηεο 

ζθξαγίδαο “Apostile” ζχµθσλα µε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05- 10-61 (πνπ θπξψζεθε µε ην Ν. 

1497/1984) (A' 188), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Σα πξσηφηππα απηά ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα είηε απφ ηε µεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., 

είηε απφ ην αξµφδην πξνμελείν είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π. θαη 53 

θαη ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 2 πεξ. γ. ηνπ Κψδηθα πεξί δηθεγφξσλ (Ν.∆. 3026/1954 θαη Ν 4194/2013).ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. 

5. ε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ έρεη ην δηθαίσµα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληαο ηελ µεηάθξαζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή εθηίµεζε 

ηεο πξνζθνξάο. 





Άξζξν  11
ν
  : Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ (άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ρξνληθφ δηάζηεµα δέθα 

(10) µελψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνµέλε ηεο εµέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. 
 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

3. ∆χλαηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
 

Άξζξν  12
ν
 : Δλαιιαθηηθέο  Πξνζθνξέο  - Αληηπξνζθνξέο 

 

1. ∆ελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε αληηπξνζθνξψλ, ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 

Άξζξν  13
ν
  : Λόγνη   απόξξηςεο πξνζθνξώλ (άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο µε βάζε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
 

1. Ζ νπνία απνθιίλεη ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο (θάθεινο 

δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά). 

Οµνίσο Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχµβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάιµαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε  ή   δηφξζσζε   ή,   εθφζνλ   επηδέρνληαη   ζπκπιήξσζε  ή   δηφξζσζε,   δελ   έρνπλ 

         απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 20 ηεο 
 

∆ηαθήξπμεο. 
 

3. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχµθσλα µε ην παξαπάλσ άξζξν. 

4.  Ζ  νπνία  είλαη  ελαιιαθηηθή  πξνζθνξά  ή  αληηπξνζθνξά  ή  ηξνπνπνίεζε  ηεο  πξνζθνξάο  ή 

πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη µε αληηπξνζθνξά. 

5.  Ζ  νπνία  ππνβάιιεηαη  απφ  έλαλ  πξνζθέξνληα  πνπ  έρεη  ππνβάιεη  δχν  ή  πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζµφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ µε 

θνηλά µέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο 

είηε σο µέιε ελψζεσλ. 

6. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε. 
 

7. Πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο 
 

8. ∆ελ πεξηιακβάλεη µε ζαθήλεηα ηελ Πξνζθεξφκελε Σηµή, ή/θαη εµθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 

ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεµείν ηεο πιελ ησλ εληχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. 

9. ∆ίλεη ηηµή µεγαιχηεξε απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ. 
 
 

11. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 
 

12. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψµαηνο λα απνξξίςεη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 





πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζµφο, πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο. 

13. Σα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ 

πξνζθνξψλ επηζήµσο µεηαθξαζµέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα 

14. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζµνχ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ µέινο ησλ. 

 

 

Άξζξν   14
ν
  : Πεξηερόκελα  Πξνζθνξάο (άξζξν 92 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1.   Όζνη   επηζπµνχλ   λα   ιάβνπλ   µέξνο   ζην   δηαγσληζµφ   πξέπεη   λα   θαηαζέζνπλ   πξνζθνξά 

(δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά) µέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α) ε ιέμε Πξνζθνξά, 
 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
 

γ) ν ηίηινο ηεο ζχµβαζεο, 
 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 
 

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα. 
 

2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

    3. Καηά ηελ ψξα ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα 

ειέγρεη  ηε  ζπκκφξθσζε  ησλ  δηαγσληδνκέλσλ  ή  ησλ  πξνζθνξψλ  ηνπο  πξνο  ηνπο  φξνπο  ηεο 

∆ηαθήξπμεο. 

 

4. Ο Φάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηξεηο επηµέξνπο (ππφ) θαθέινπο: 
 

α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο» φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζπκπιεξσκέλε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 

όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνύζαο θαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

ζχζηαζεο θαη λφµηµεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

µεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε ∆.. ζε ζψµα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα µε ηε 

λνµηθή µνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφµηµε ζχζηαζε ηνπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φιεο 

νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφµηµα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (λφµηµνο εθπξφζσπνο, δηθαίσµα 

ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ µειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη ην 

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ µε αληηπξφζσπν ηνπο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, µε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη 

ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο 

γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχµβαζεο. 

     Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 
 





5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζµαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ   πξνζθνξά   νπνηαδήπνηε   δηφξζσζε,   απηή   πξέπεη   λα   είλαη   θαζαξνγξακκέλε   απφ   ηνλ 

πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, µνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά 

ηε θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεµεία εθείλα ηα νπνία 

ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ. 

        7.   Μεηά  ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή   αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε 

δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ηεο πξνζθνξάο. 

8. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο λφµηµνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 
 

Άξζξν  15
ν
  : Πεξηερόκελν  θαθέινπ                           «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο» πεξηέρεη 

ζπκπιεξσκέλε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 8 ηεο παξνύζαο γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ∆εµφζηαο χµβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεµφζηεο αξρέο ή ηξίηα µέξε επηβεβαηψλνληαο: 

Α. Όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο (παξ. 1 άξζξν 73): 

α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 
 

2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσµέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο 

(ЕЕ С 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ЕЕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, 
 

γ)  απάηε,  θαηά  ηελ  έλλνηα  ηνπ  άξζξνπ  1  ηεο  ζχµβαζεο  ζρεηηθά  µε  ηελ  πξνζηαζία  ησλ 

νηθνλνµηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε µε ην Ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόµελα µε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 





νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην Ν. 3691/2008 (A' 166), 

           ζη)  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο  

Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπµάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην 

Ν. 4198/2013 (A' 215). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζµνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ   ή   επνπηηθνχ   νξγάλνπ   ηνπ   ελ   ιφγσ   νηθνλνµηθνχ   θνξέα   ή   έρεη   εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο,  ιήςεο  απνθάζεσλ  ή  ειέγρνπ  ζε  απηφ.  Δηδηθφηεξα,  ηελ  αλσηέξσ  ππεχζπλε 

δήισζε ζα πξέπεη λα  θαηαζέζνπλ: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. 

θαη Δ.Δ.), νη δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ν ∆ηεπζχλνληαο χκβνπινο, θαζψο θαη φια ηα 

µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
 

Β. Όηη ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

1.  Έρεη  εθπιεξψζεη  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  φζνλ  αθνξά  ζηελ  θαηαβνιή  εηζθνξψλ  

θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ ηδίσλ σο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ (παξ. 2 άξζξν 73). 
 

Αλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, 
 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

2. Έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσµή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 
 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ φζν ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ 
 

3.  Δίλαη   εγγεγξακκέλνη   ζην   νηθείν   Δπηκειεηήξην,   νξίδνληαο   ξεηά   ηελ   επσλπκία   ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο 

αλαθνξηθά µε ην αληηθείκελν αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
 

Γ. Όηη ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

1.  Όηη  θαηά  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  δεµφζησλ  ζπµβάζεσλ,  νη  νηθνλνµηθνί  θνξείο  ηεξνχλ  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, 

νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016 (παξ. 2 





άξζξν 18) 

2. Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 

εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ (παξ. β παξ. 4 άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

3. Όηη δελ ζπλήςε ζπµθσλίεο µε άιινπο νηθνλνµηθνχο θνξείο µε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζµνχ 

4. Όηη δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηελ ζπµµεηνρή ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχµβαζεο 

5. Όηη θαηά ηελ εθηέιεζε πξνεγνχκελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχµβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο 

6. Όηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηνπ άξζξνπ 73 ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ή φηη δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

7. Όηη δελ επηρεηξεί λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέµηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ αµειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

8. Όηη δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ αµθηβάισ ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ. 

9. ∆ελ  έρεη απνθιεηζζεί ε ζπµµεηνρή ηεο επηρείξεζεο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ ∆εµνζίνπ, ησλ 
 

Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Γ.Η. θαη ησλ Οξγαληζµψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 

10.  Όηη  νπδέπνηε  έρεη  απνθαζηζηεί  έθπησζε  ή  θαηαγγειία  ζπµβάζεσο  εθηέιεζεο  παξφµνηνπ 

έξγνπ εηο βάξνο ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απφ νπνηνδήπνηε Ν.Π.∆.∆. ή άιιν 

λνµηθφ πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεµφζηνπ ηνµέα. 

 
 

∆. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα. 
 

 

Δ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνπο λφµηµνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα. 
 

 
 

2. Τπεχζπλε ∆ήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη: 
 

α. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσµα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ 

ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή, µαηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

β. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη 

δέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 





         γ.  Αλαιακβάλε η  ηελ  ππνρξέσζε γ ηα  ηελ  έγθαηξε θαη   πξνζήθνπζα   πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζεο. 
 

 
 

Άξζξν 16
ν
  : Πεξηερόκελν  θαθέινπ        «Σερληθή Πξνζθνξά» (άξζξν 94 ηνπ Ν.4412/2016) 

Με πνηλή απνθιεηζµνχ ηεο πξνζθνξάο, ζα θαηαηεζεί απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο 

ηερληθή πξνζθνξά ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ: 

1. Αλαιπηηθή       ηερληθή πεξηγξαθή, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πιηθψλ, ν θαηαζθεπαζηήο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, 

2.  Τπεύζπλε  ∆ήισζε  γηα  ηνλ  ρξφλν  ηζρχνο  ηεο  πξνζθνξάο  ζχµθσλα µε ην  άξζξν  11  ηεο 

παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο. 

3. Τπεύζπλε ∆ήισζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ, ζχµθσλα 
 

µε ην άξζξν 30 ηεο 

∆ηαθήξπμεο. 
 

4. Σερληθά θπιιάδηα - Prospectus ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ θαηά πξνηίµεζε ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, αιιηψο ζηελ Αγγιηθή, γηα φια ηα πιηθά πνπ έρνπλ αμία – ηηµή µνλάδαο (µ. ή 

ηεµ.) µεγαιχηεξε  ή ίζε απφ € 20,00 φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηνλ «Δλδεηθηηθφ 

Πξνυπνινγηζµφ» ηεο 6/2017 Μειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο. Όηαλ δελ 

ππάξρνπλ ηερληθά θπιιάδηα θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο, αξθεί εµπνξηθφ θπιιάδην ηεο εηαηξίαο 

πψιεζεο, απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ νπνίνπ λα πξνθχπηνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ. 

5. Πηζηνπνηεηηθό δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θάζε πιηθνχ, λνκίκσο επηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν ζε πεξίπησζε 

πνπ έρεη εθδνζεί ζηελ αιινδαπή. 

  
 
 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ µεγάινπ φγθνπ, 

λα  ηνπνζεηεζνχλ  ζηνλ  θπξίσο  θάθειν,  ηφηε  απηά  ζπζθεπάδνληαη  ρσξηζηά  θαη  αθνινπζνχλ  ηνλ 

θπξίσο θάθειν, µε ηελ έλδεημε «Παξάξηεµα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

 
 

Άξζξν   17
ν
     : Πεξηερόκελα   θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

1.  Ζ  νηθνλνµηθή  πξνζθνξά  ζε   μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν  εληφο  ηνπ  αξρηθνχ  θαθέινπ 

πξνζθνξάο. 

Ζ ηηµή πξνζθνξάο δίλεηαη αλά µνλάδα θαη ζχλνιν επηµέξνπο δαπάλεο, αθνινπζψληαο ηε µνξθή θαη 

ηελ αξίζκεζε ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

     Απαξαίηεηε είλαη επίζεο ε αλαγξαθή ηεο ηειηθήο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ην Φ.Π.Α., φζν θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηµή δίλεηαη ζε Δπξψ (€). 
 

 
 

Άξζξν  18
ν
  : Σηµέο   πξνζθνξώλ 

 

1. Ζ νηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα αθνξά είηε φια ηα είδε, είηε επηκέξνπο είδε γηα ηα νπνία νη 

δηαγσληδφκελνη επηζπµνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε, 





ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ ηεο σο άλσ 6/2017 Μειέηεο. 

2. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη νη πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο. ε πεξίπησζε 

πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο, ζα δηνξζψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, αθνχ εηδνπνηεζεί 

απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή. 

3.  Πξνζθνξέο  πνπ  ζέηνπλ  φξν  αλαπξνζαξκνγήο  ηεο  ηηµήο  ησλ  ππφ  αλάζεζεο  πξνκεζεηψλ, 
 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

4. Ζ πξνζθεξζείζα ηηµή ζα είλαη ζε επξψ (€)                         θαη ζα παξαµέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο ή θαη ηεο ηπρνχζαο παξάηαζεο. 

5. ηελ ηηµή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχµθσλα 
 

µε ηελ θείµελε λνµνζεζία, µε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαη µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηε µειέηε. 

6. Η αλαγξαθή ηεο ηηµήο ζε ΔΤΡΩ ζα γίλεηαη µε δύν δεθαδηθά ςεθία. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

µεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη µηθξφηεξν ηνπ πέληε. 
 

7. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηµέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ ζε μέλν λφµηζµα 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 

Άξζξν  19
ν
 : Απνζθξάγηζε   θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

1. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα, φπσο νξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ∆ηαθήξπμεο. 

Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ, µε πξνεηδνπνίεζε 

νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη µεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. Ο 

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία αµέζσο µε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο  αξρήο  γηα  λα  δηαπηζηψζεη  αλ  έρνπλ  ππνβιεζεί  πξνζθνξέο  θαηά  ην  άξζξν  9  ηεο 

παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 

εµέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) 

θαη  ζε  θαηαθαηηθή  πεξίπησζε  µεηαβαίλεη  µέινο  ηεο,  θαη’  εληνιή  ηνπ  Πξνέδξνπ  ηεο  θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ ππνβνιή 

µφλν µίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπµα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνµίµσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, εθφζνλ ην επηζπµνχλ, νη νπνίνη ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχµθσλα µε ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα 

αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. 

Πάλσ ζε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζµφο ηεο πξνζθνξάο. 

Ο αχμσλ αξηζµφο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ή δελ είλαη ζχµθσλνη πξνο ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη. 





2. Σα επηµέξνπο    ζηάδηα    ζηελ  δηαδηθαζία, έρνπλ σο εμήο: 
 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, µνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά 

θχιιν. 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, 

πεξηιεπηηθά µελ αιιά µε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζχµθσλα ή φρη µε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε 

µία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε νξγάλνπ. 
 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά µνλνγξάθνληαη απφ ην 

παξαπάλσ  φξγαλν  θαη  ηνπνζεηνχληαη  ζε  έλα  λέν  θάθειν  θαη  θπιάζζεηαη,  πξνθεηκέλνπ  λα 

αλνηρζεί ζε µκεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθαλ. 

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη µε ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, µεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη ζε 

µεηαγελέζηεξν ρξφλν πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο 

ζπµµεηέρνληεο. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ην αξµφδην φξγαλν µνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ 

νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηαρσξεί ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ 

ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε µία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 

Οηθνινγηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

         Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα α) θαη β) νη θάθεινη 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη. 

Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπµµεηνρήο, ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνµηθώλ πξνζθνξώλ µπνξνύλ λα γίλνπλ ζε µία δεµόζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνύ (άξζξν 327 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4412/2016). 

δ) Σα απνηειέζµαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ (νξηζµφο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) επηθπξψλνληαη µε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο µαδί µε ηα 

πξαθηηθά. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχµθσλα µε ην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016 (άξζξν 23 ηεο παξνχζεο). 

3. Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ζα έρνπλ 

δηθαίσµα λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ, εθφζνλ ην επηζπµνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

γλσζηνπνίεζή ηνπο δελ ζα εµπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο, δελ ζα είλαη αληίζεηε 

πξνο ην δεµφζην ζπκθέξνλ, δελ ζα ζίγεη ηα έλλνµα εµπνξηθά ζπκθέξνληα δεµφζησλ ή ηδησηηθψλ 





επηρεηξήζεσλ, ή δελ ζα βιάπηεη ην ζεµηηφ αληαγσληζµφ µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ. 

4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηελ ίδηα 
 

µέξα ιφγσ πιεζψξαο πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσµα αλαβνιήο ηεο ζπλεδξίαζεο, αθνχ 

πξψηα πξνβεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηε 

λέα εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξσζεί ε εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζα 

απνζθξαγηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ επηηπρφλησλ. 

5. Δπηζεκάλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηµή (ηζφηηµεο), ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ θαη 

παξνπζία  ησλ  νηθνλνµηθψλ  θνξέσλ  πνπ  ππέβαιαλ  ηηο  ηζφηηµεο  πξνζθνξέο  (άξζξν  90  ηνπ  Ν. 

4412/2016). 
 

 
 

Άξζξν  20
ν
 : πκπιήξσζε  - απνζαθήληζε      πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

 

1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ µπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο   ή   ηνπο   ππνςεθίνπο   λα   δηεπθξηλίδνπλ   ή   λα   ζπκπιεξψλνπλ   ηα   

έγγξαθα   ή δηθαηνινγεηηθά  πνπ  έρνπλ  ππνβάιεη,  µέζα ζε  εχινγε  πξνζεζκία, ε  νπνία  δελ  

µπνξεί λα  είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εµέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ ΓΔΤΑΥ, δελ ιαµβάλεηαη ππφςε. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 Ν.4412/2016 
 

 
 

Άξζξν  21
ν
 : Κξηηήξηα    επηινγήο 

 

Α. Καηαιιειφηεηα: Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγειηηθά ή 

εµπνξηθά µεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο µέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Β. Οηθνλνµηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα.     ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
 

Γ. Σερληθή θαη επαγγειµαηηθή ηθαλφηεηα.                 ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 
 

 
 

Άξζξν  22
ν
 : Πξόζθιεζε   γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΓΔΤΑ Υαιθίδαο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 

ζηνλ  νπνίν  πξφθεηηαη  λα  γίλεη  ε  θαηαθχξσζε  («πξνζσξηλφ  αλάδνρν»),  λα  ππνβάιεη  εληφο 

πξνζεζκίαο, δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ηα 

δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζχµθσλα µε ην άξζξν 24 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηεο αλάζεζεο, φηη αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. Ο θάθεινο παξαιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ. 

ε πεξίπησζε µε πξνζθφµηζεο ή ζε πεξίπησζε ειιείςεσλ, αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ  ηελ  Δπηηξνπή  ∆ηαγσληζµνχ  θαη  ηε  δηαβίβαζε  ηνπ  θαθέινπ  ζην  απνθαηλφκελν φξγαλν  ηεο 

ΓΔΤΑΥ – Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο, 

είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 





Σα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη µε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην µπνξεί είηε λα θαηαθπξψλεη, είηε λα µκαηαηψλεη ηελ 

ζχµβαζε, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.  Όζνη  ππέβαιαλ  παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ  γλψζε, εθφζνλ  επηζπµνχλ  ησλ  παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο. 

 
 

Άξζξν  23
ν
 : Καηαθύξσζε  - ζύλαςε  ζύµβαζεο (άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο, µε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο, µπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχµβαζεο. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο πξνκεζεηψλ,  ην αξµφδην 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν, µε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, µπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχµβαζεο γηα νιφθιεξε ή µεγαιχηεξε ή µηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο. Ζ  ππεξεζία δηθαηνχηαη  λα απμήζεη ηελ  πξνκεζεπφκελε 

πνζφηεηα ησλ πιηθψλ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζεγήζεσο ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη  θαηά  

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ κεηνδφηε, πξν ππνγξαθήο ζχµβαζεο θαηά 30% ην µέγηζην  θαη  έσο  ηελ  

εμάληιεζε  ηνπ  πξνυπνινγηζζέληνο   πνζνχ  ησλ € 59.780,00 ή θαη λα µεηψζεη ηελ πνζφηεηα έσο 

50% µφλν µε ηε ζχµθσλε γλψµε ηνπ κεηνδφηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο  

ηνπ  αξ. 104 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

2. Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηα
      
θχξσζεο, µαδί µε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ  ηεο  δηαδηθαζίαο,  ζε  θάζε  πξνζθέξνληα  εθηφο  απφ  ηνλ  πξνζσξηλφ  αλάδνρν  µε 

θάζε πξφζθνξν  ηξφπν,  φπσο  µε  ηειενκνηνηππία,  ειεθηξνληθφ  ηαρπδξνκείν  θ.ιπ.,  επί  

απνδείμεη.  Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνµα απνηειέζµαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

3. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείµελεο 

δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη µέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ 

ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνην απφ απηά έρεη ιήμεη, λα ππνβάιεη επηθαηξνπνηεµέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο µεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. (Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ γηα λα δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 8). 

4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφµσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) 

εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 

εγγπεηηθή  θαιήο  εθηέιεζεο  ζχµθσλα  µε  ην  άξζξν  302  ηνπ  Ν.4412/2016  θαη  ην  άξζξν  25  ηεο 

παξνχζεο. 

5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη. 





Άξζξν  24
ν
 : ∆ηθαηνινγεηηθά   Καηαθύξσζεο 

 

1. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») νθείιεη λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: 

 
 

i. Απόζπαζµα πνηληθνύ µεηξώνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ), ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-µέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηεο παξνχζεο 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφµηζε ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ µεηξψνπ είλαη: 
 

- θπζηθά πξφζσπα 
 

- δηαρεηξηζηέο ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ 
 

- δηεπζχλσλ ζχµβνπινο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΔ 
 

- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη δηαρεηξηζηέο θαη λφµηµνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

 

     ii. Πηζηνπνηεηηθό εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο µέινπο , απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ησλ ηδίσλ σο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο . 
 

Σν   πηζηνπνηεηηθφ   αζθαιηζηηθήο   ελεκεξφηεηαο   ζα   αθνξά   ηφζν   ηνπο   απαζρνινχκελνπο   µε 

νπνηνδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φζν θαη ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ, 

εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη µφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ. 

iii.  Πηζηνπνηεηηθό  θνξνινγηθήο  ελεκεξόηεηαο,  εθδηδφκελν απφ  ηελ  αξµφδηα αξρή  ηνπ  

νηθείνπ θξάηνπο µέινπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο. 

iv.  Τπεύζπλε  δήισζε  ηνπ  ζπκκεηέρνληα  ή  λφµηµνπ  εθπξνζψπνπ,  φπνπ  ζα  αλαθέξεη  ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 

ηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή  θαη δελ επηηξέπεηαη θαµία αλαγξαθή, ε νπνία ζα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο.  

χµθσλα  µε  ην  άξζξν  1  ηνπ  Ν.4250/2014  (ΦΔΚ  74/Α’/26.03.2014),  ηα  δηθαηνινγεηηθά,  αληί 

πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ δχλαηαη, λα ππνβιεζνχλ σο επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ. Οµνίσο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα  ηδησηηθψλ  εγγξάθσλ  ηα  νπνία  έρνπλ  επηθπξσζεί  απφ  δηθεγφξν,  θαζψο  θαη  επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηνπ λφµνπ. 

Οµνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

εκεηψλεηαη φηη: 
 

α) Σα µε επθξηλή θαη δπζαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά (π.ρ. µε επαλάγλσζηε 

ζθξαγίδα, ππνγξαθή, εθδνχζα αξρή, νλνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληα, εκεξνκελία εγγξάθνπ θιπ) θαη 

β)  Ζ  ππνβνιή  πιαζηψλ  ή  παξαπνηεκέλσλ  θσηναληηγξάθσλ  επηζχξεη  δηνηθεηηθέο  θαη  πνηληθέο 





θπξψζεηο. 

γ) Αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κψδηθα ησλ 

δηθεγφξσλ πξέπεη λα θέξνπλ ην εηδηθφ έλζεµν πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνµνζεζία. 

δ) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ είλαη γξαµµέλα ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

ε) Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

        V. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην. 
 

Άξζξν  25
ν
 : Δλζηάζεηο  – Παξάβνιν (άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο µε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο    

Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζµία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελε πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνµηθφ θνξέα.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, µεηά απφ γλψµε ηνπ 

αξµφδηνπ νξγάλνπ – Δπηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ (άξζξν 221, παξ. 1 πεξ. ε θαη παξ. 11 πεξ. α) 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο. Σν γλσκνδνηηθφ φξγαλν - Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ έρεη ζπγθξνηεζεί µε ηελ µε 

αξηζµφ 142/2016 (Α∆Α: ΧΟΥΜΟΔΚΜ-ΝΒ2) απφθαζε ηνπ Γ.. ΓΔΤΑΥ. 

3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχµβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν.  

 

Άξζξν  26
ν
 : Δγγπεηηθή   Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  (άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ζχµβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη θαη θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχµβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιν ηεο µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχµβαζεο.. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε µέιε 

ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε µέιε ηεο ∆ θαη έρνπλ ζχµθσλα 

µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. 

Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξακκάηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ µε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε µε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σαµείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη ∆αλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 

µεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ ε εγγχεζε νηθνλνµηθφ θνξέα. 
 

Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 





ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ)ηνπο φξνπο φηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο 

ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  ηεο  δηδήζεσο,  θαη ββ)  φηη  ζε  πεξίπησζε  θαηάπησζεο απηήο,  ην  πνζφ  ηεο 





θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθαζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή µεξηθά εληφο πέληε (5) εµεξψλ µεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

Οη εγγπήζεηο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζε, 

ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία αλαθνξηθά µε ηηο µεηαθξάζεηο.. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή 

ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

 
 

Άξζξν  27
ν
 : Μαηαίσζε  δηαδηθαζίαο (άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο µε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, 
 

καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο: 
 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζµνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ ζχµθσλα µε ην άξζξν 

103 ηνπ Ν.4412/2016). 
 

β)  ζηελ  πεξίπησζε  πνπ  ν  αλάδνρνο  δελ  πξνζέιζεη  λα  ππνγξάςεη  ην  ζπκθσλεηηθφ, µέζα  ζηελ 

πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε (άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016), 

2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα ιάβεη ρψξα µε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
 

β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάµεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 

ΓΔΤΑ Υαιθίδαο ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 
 

γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, 
 

δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο µε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε, 
 

ε) ζηελ πεξίπησζε ιήμεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα δηαθνξεηηθά (παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 97) 

ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεµφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε  
 

ΓΔΤΑ Υαιθίδαο µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ, λα αθπξψζεη µκεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο απφ 

ην ζεµείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 

Άξζξν 28
ν
 : Δθηέιεζε ύκβαζεο 

1. Δθαξκνζηέα λνµνζεζία: Καηά ηελ εθηέιεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο, β) νη φξνη ηεο ζχµβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 





2. Όξνη: Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεµφζησλ ζπµβάζεσλ, νη νηθνλνµηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 130 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

3. Σξνπνπνίεζε: Ζ ζχµβαζε µπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί µε ή ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο 

ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Νφµνπ. 

4. ∆ηθαίσµα µνλνµεξνύο ιύζεο ηεο ζύµβαζεο (άξζξν 133 ηνπ Ν.4412/2016) 
 

Ζ ΓΔΤΑ Υαιθίδαο δχλαηαη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείµελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιιεη 

ηε ζχµβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχµβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχµβαζεο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 132, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο, ηεινχζε ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχµβαζεο, 

γ) ε ζχµβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί µε απφθαζε ηνπ 

∆ηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
 

 
 

Άξζξν   29
ν
 : Σξόπνο    Πιεξσκήο - Κξαηήζεηο 

 

1. Ζ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη µε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο µεηά ηελ 

νξηζηηθή ηµεµαηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ µε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσµήο πνπ ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφµηµα δηθαηνινγεηηθά. 

1. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο: 
 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 

παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφµηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχµθσλα µε ην άξζξν 208 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

β) Σηµνιφγην ηνπ πξνµεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 

γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνµεζεπηή, εάλ ην ηηµνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 

     ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 
 

2. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο 

φπσο ηζρχνπλ. 

Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) θαζψο θαη Υαξηφζεκν 3% & ΟΓΑ 





Υαξηνζήκνπ 20% επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 

β) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ  Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη) θαζψο θαη Υαξηφζεκν 3% & ΟΓΑ 

Υαξηνζήκνπ 20% επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 

Άξζξν              30
ν
 : Κήξπμε   νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνµα ηνπ θαη απφ 

θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, µε απφθαζε ηνπ αξµνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ µέζα ζηελ 

θαζνξηζκέλε πξνζεζµία (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016), 

β) ζε πεξίπησζε δεµφζηαο ζχµβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε 

ηα ζπµβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά µέζα ζηνλ ζπµβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχµθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 Ν.4412/2016. 

3. Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχµβαζε 

φηαλ: 

α) Ζ ζχµβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε µε 

επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχµβαζε 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

4. ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχµβαζε, 

επηβάιινληαη, µε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο. Δπηπιένλ  µπνξεί  λα  επηβιεζεί  

πξνζσξηλφο  απνθιεηζµφο  ηνπ  αλαδφρνπ  απφ  ην  ζχλνιν  ησλ ζπµβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή 

ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφµνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
 

Άξζξν  31
ν
 : Υξόλνο   παξάδνζεο πιηθώλ (άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα δεηνχκελα είδε ην αξγφηεξα ζε είθνζη εµέξεο (20) 
 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γξαπηήο παξαγγειίαο απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε χµβαζε. 
 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζήο ηεο ζην ΚΖΜΓΖ θαη 

γηα δψδεθα (12) κήλεο ή µέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πξνκήζεηαο. 

2.  Ο  ζπκβαηηθφο  ρξφλνο  παξάδνζεο  ησλ  πιηθψλ  µπνξεί  λα  παξαηείλεηαη  ππφ  ηηο  αθφινπζεο 

ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξµφδηνπ  απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ  ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο µεηά  απφ  γλσκνδφηεζε  αξµνδίνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 

πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ πξνµεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 





πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή 

κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 206 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία  πνπ  πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εµέξεο λσξίηεξα. 

Άξζξν   32
ν
 : Κπξώζεηο   γηα  εθπξόζεζκε  παξάδνζε  πξνκήζεηαο (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί µεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
 

µέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξφζηηµν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηµν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηµν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε - παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, µε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξµνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιαµβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα  ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην  νπνίν  δελ επζχλεηαη  ν πξνκεζεπηήο θαη  παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016 
 

 
 

Άξζξν  33
ν
 : Παξαιαβή    πιηθώλ (άξζξα 208, 209 θαη 213 Ν.4412/2016) 

 

1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε παξαιαβή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχµβαζεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ζχµθσλα 
 

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11 ηνπ Ν.4412/2016 απφ ηελ αξµφδηα ηξηµειή επηηξνπή, ε 

νπνία έρεη νξηζζεί µε ηελ µε αξηζµφ 170/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Α∆Α: 

ΧΕ8ΟΔΚΜ-Κ9Κ). 

2. Σα πξνο παξάδνζε είδε πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηα µε απηά πνπ πξνζθέξζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ 

θαη πξνηηκήζεθαλ απφ ηελ ΓΔΤΑΥ, ζηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα, ζπζθεπαζία θαη ηηµή, πνπ 

απνθαζίζζεθε µε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηε ζπλαθζείζα ζχµβαζε. 

 

3. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη µεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο µπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 
 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ µε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ζχµβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

 

    ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

παξαιαβαίλεη ην πιηθφ µε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ 

παξνπζηάδεη απηφ θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψµε ηεο γηα ην δήηεµα αλ ην πιηθφ είλαη 

θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208, 209 θαη 213 ηνπ 

Ν.4412/2016. 





 

Άξζξν  34 : Γεκνζίεπζε 
 

1. Ζ Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζχµθσλα µε ηνλ Ν.3861/2010, 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ∆η@χγεηα:  http://et.diavgeia.gov.gr   θαζψο θαη ζε µία εκεξήζηα 

ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ λνµνχ. 

2. Ζ δηαθήξπμε, ζχµθσλα µε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζην ΚΖΜ∆Ζ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ) δψδεθα (12) 

ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) 

3.  Δπίζεο  ηα  ηεχρε  δεκνπξάηεζεο  ζα  αλαξηεζνχλ  ζηνλ  δηθηπαθφ  ηφπν  ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο 
 

www.deyax.gr 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΤΑΥ  
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