
   

  «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

  

 

   1 

 

                                                                                  

  

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

                ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ  

ΕΟΤΜΠΔΡΗΟΤ (ΚΔΓΑ/Ε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (Ζ/Ε) ΣΟΤ ΚΔΓΑ/Ε  

(Γ.7/19) 

 



ΑΔΑ: 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ



   

  «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

  

 

   2 

 

 1. Έρνληαο ππφςε: 

 α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 (ΦΔΚ Α΄ 251/23-11-1970) πεξί 
«Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», φπσο ηζρχεη. 

 β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.2690/99 (ΦΔΚ Α‟ 45/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη.  

 γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Δλίζρπζε 
ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α΄ 141/17-8-2010) 
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηζρχεη. 

 ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204/15-09-2011) «χζηαζε 
εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

 ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α΄ 107/09-05-2013) «Δπείγνληα 
Μέηξα Δθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επί 
ηεο παξαγξάθνπ Ε «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 
ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηζρχεη. 

 δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 

 ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη. 

 η. Σελ ππ‟ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε ΤΔΘΑ (ΦΔΚ 
Β΄ 2300/03-12-07) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη 
Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε 
Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσο ηζρχεη. 

ΠΡΟ: ΚΔΓΑ/Ε/ΣΜ.ΟΗΚ. ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
 
ΚΟΗΝ :             

 
ΚΔΓΑ/Z/ΣΤΠ-Δ 

ΕΟΤΜΠΔΡΗΟΤ (ΚΔΓΑ/Ε) 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 

  Φ.831/ 1023 /ΑΓ.1959 
.561 
Ενχκπεξη, 27 επ. 19 

   
ΘΔΜΑ: : Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ (Γ.7/19) γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο ηνπ ΚΔΓΑ/Ε    
  
ΥΔΣ : α. ΑΓ Φ.831/3282/.846/11 Ηνπι. 19/ΓΑΤ/Γ3/2 

β. ΑΓ Φ.916/1914/.544/23-9-19/ΚΔΓΑ/ΣΤΠ/ΓΡ.ΔΓΚ 
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 ηα. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ Β΄ 3698) Απφθαζε ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Έγθξηζε Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ», φζνλ αθνξά παξ.4 άξζξνπ 79, 
ηνπ Ν.4412/16.  

 ηβ. Σν Δγρεηξίδην Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΔΠΑ) Γ-12/18, «Πξνκήζεηεο – 
Πξνπιεξσκέο ΠΑ», κε ην νπνίν θαζνξίζζεθε -κεηαμχ άιισλ- ε δηαδηθαζία 
δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ εληφο ηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
(Κεθάιαην Δ΄).  

 ηγ. Σελ (α) ζρεηηθή, κε ηελ νπνία κεηαβηβάζζεθε ε δηνίθεζε πίζησζεο 
77.780,00 € επί ΑΛΔ 2410203001, γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ειεθηξνπαξαγσγνχ 
δεχγνπο (Ζ/Ε).  

 ηδ. Σν (β) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηήζεθε ε Σερληθή Πεξηγξαθή.  

 ηε. Σν ππ΄ αξηζ. 19REQ005625205 Πξσηνγελέο Αίηεκα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο. 

 ηζη. Σελ ππ΄ αξίζκ.7873/27-09-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
(ΑΑΤ) ηεο Μνλάδαο επί ΑΛΔ 2410203001 «Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ» κε ΑΓΑ:.Χ0Θ86-Θ8Π. 

    ηδ.  Σν ππ΄ αξίζκ. 19REQ005625500 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο. 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 2. πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 
άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/16, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηε ζχλαςε 
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ελφο (1) Ζ/Ε, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
ΚΔΓΑ/Ε (CPV: 31121000-0), ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο εμήληα ρηιηάδσλ επξψ 
(60.000,00 €) πιένλ ην ΦΠΑ 24%, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 
(δειαδή ε ρακειφηεξε ηηκή). 

 3. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα αληηθεηκέλνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα «Γ». 

 4. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 10 Οθησβξίνπ 
2019 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ε. 

 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ΚΔΓΑ/Ε (Αεξνπνξίαο 1, 
Ενχκπεξη Αηηηθήο, Σ.Κ. 19005) ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
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πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΓΑ/Ε απφ ηελ νπνία ζα 
ραξαθηεξίδνληαη κε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν) κέρξη ηελ 9ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ώξα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε 
Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ 
πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.  

  β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 

 6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη σο κε 
θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο 
πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16.   

 8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 

         9. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 10. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη 
έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 121, παξάγξαθνο 
5 ηνπ Ν.441/2016. Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ επηηφπηα επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο ηεο Μνλάδαο πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  

 11. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψκαηνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη σο 
αθνινχζσο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πνιεκηθήο 
Αεξνπνξίαο (www.haf.gr) θαη απφ ην δηαδίθηπν (ΚΖΜΓΖ θαη ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 

 12. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ 
ηεο Μνλάδαο (ηει 22940-51030 & 22940-51004) θαη γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζην 
ηειέθσλν 22940-51006. 

 

        

 κρνο (Η) Φίιηνο Γεψξγηνο           
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Γθηεο ΚΔΓΑ/Ε                                                           

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε 

  

 

http://www.haf.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

«Α» Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 

«B» Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ 

«Γ» Σερληθή Πεξηγξαθή 

«Γ» ρέδην χκβαζεο πξνο Τπνγξαθή 
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    ΓΔΝΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ 
Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο (Ζ/Ε)  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  
ΚΔΓΑ/Ε 

ΠΟΟΣΖΣΑ Έλα (1) Ζ/Ε 

CPV 
31121000-0 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 

(δειαδή ε ρακειφηεξε ηηκή)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 
Π/Τ ΓΔΑ 2019 ΦΟΡΔΑ 1011204 ,   

ΑΛΔ 2410203001 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  Δμήληα Υηιηάδεο Δπξψ (60.000,00 €), άλεπ 
ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ 
εηζνδήκαηνο θαη ησλ Πξνβιεπφκελσλ 
Κξαηήζεσλ 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

ΔΠΗ ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

6,27868% 
(νη θξαηήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 
ηεο πξνζθνξάο) 

 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν. 4172/13, θφξνο 

εηζνδήκαηνο 4%, φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Πέκπηε 10 Οθησβξίνπ 2019 θαη ψξα 10:00 
π.κ. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ Χο θχξην ζψκα δηαθήξπμεο 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

ΚΔΓΑ/Ε 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Δληφο (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

        ΚΔΓΑ/Ε 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ                                       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561.         ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
                                                                             Ενχκπεξη, 27 επ 19 
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ΣΡΟΠΟ ΔΞΟΦΛΖΖ 

 
Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα κέζσ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σακείνπ Αζελψλ 

ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ 
                              ΔΤΡΧ (€) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαίσκα ηεο 
Τπεξεζίαο, γηα παξάηαζή ηνπο γηα επηπιένλ 
εμήληα (60) εκέξεο 
 

 

  Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 κρνο (Η) Αλδξέαο Μαξίλνο           
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Τπδθηήο ΚΔΓΑ/Ε                                                           

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 
Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ 

  1.  Ζ απαίηεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, 
ζχλδεζε κε ην ππάξρνλ ειεθηξνινγηθφ δίθηπν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
ελφο (1) θαηλνχξηνπ ακεηαρείξηζηνπ απηφλνκνπ ερνκνλσκέλνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ 
δεχγνπο (Ζ/Ε) θιεηζηνχ ηχπνπ (CPV:31121000-0), εθεμήο Ζ/Ε , ζπλερνχο 
ιεηηνπξγίαο κε ηζρχ 550 KVA (Prime Lower) ππφ δηαθπκαηλφκελα θνξηία, ζε ρψξν 
εληφο ηνπ ΚΔΓΑ/Ε, ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο εμήληα ρηιηάδσλ Δπξψ (60.000,00 
€), ρσξίο ΦΠΑ. 

  2.  ηελ εθηηκψκελε αμία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 
απνζχλδεζεο, απεγθαηάζηαζεο θαη κεηαθνξάο ηνχ ππάξρνληνο Ζ/Ε, ζε ρψξν 
απφζεζεο εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ, φπσο ζα ππνδεηρζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο 
Μνλάδνο, γηα ηηο νπνίεο δελ ζα επηβαξπλζεί επηπξφζζεηα ε Τπεξεζία. 
   

Άξζξν 2ν 

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο 

  1.  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο 
πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

  2.  Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζε έλαλ (1) νηθνλνκηθφ 
θνξέα, βάζεη ηνπ σο άλσ θξηηεξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
           Άξζξν 3ν 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

 α. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

 β. δεκφζηνη θνξείο 

 γ. ελψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη 
είλαη εγθαηεζηεκέλα/νη/εο ζε: 

  (1) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

  (2) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 

  (3) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη 

         ΚΔΓΑ/Ε 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ                                       ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561    Ενχκπεξη, 27 επ 19 
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  (4) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ 
αλσηέξσ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Ο φξνο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 

3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί 
αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 4ν 

Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία πξέπεη: 

 α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 
έληππα - εηαηξηθά ή κε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ εηδηθφ 
ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο 
λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 β. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα 
κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. 

 2. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη : 

  α. φζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

  β. φζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα, 

  γ. φηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο 
ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο, 

  δ. φζεο θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 3. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη: 

  α. φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα, 

  β. φζσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εηο απινχλ θαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν. Δπίζεο ππνρξεσηηθφο είλαη θαη ν Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ζε θάζε 



ΑΔΑ: 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ



   

  «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

  

 

   10 

 

ππνθάθειν ηεο θαησηέξσ παξαγξάθνπ 6 κε ζπλερή ζπλνιηθή αξίζκεζε ησλ 
ζειίδσλ φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (1,2,3,…). Οη πξνζθνξέο 
κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 5. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη αθφινπζεο 
ελδείμεηο: 

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 

  β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ΄αξηζκφλ 7/19 ΚΔΓΑ/Ε.  

  γ. πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα Ζιεθηξνπαξαγσγνχ 
Εεχγνπο ηνπ ΚΔΓΑ/Ε .   

  δ. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ 10 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2019 ΧΡΑ 10:00. 

  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (δηαθξηηηθφο ηίηινο, ΑΦΜ, ΓΟΤ, 
πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο). 

 6. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο (3) 
παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 
θέξεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

  α. Τπνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ν 
νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ 
(ζπλαθέο κε ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ), θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο θαηά 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
   (2) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) σο ην 
Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ην νπνίν αθελφο 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο εηαηξεία ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα 
(10) εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο 
λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 
ΚΔΠ. εκεηψλεηαη φηη, ν εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ζεσξείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεηνχκελα –θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο- λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνζθέξνληνο. 

  β. Τπνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο 
πξέπεη λα πεξηέρεη: 

(1)  Έληππν ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη 
ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνχ παξφληνο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
πξσηφηππα ηερληθά εγρεηξίδηα – PROSPECTUS ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα γηα ηα 
πξνζθεξφκελα είδε  

  (2)  πκπιεξσκέλν Φχιιν πκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ζην νπνίν λα απαληψληαη κία 
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πξνο κία φιεο νη απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξέπεη ζηηο 
απαληήζεηο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα πξσηφηππα ηερληθά εγρεηξίδηα ή ηα πξσηφηππα 
"PROSPECTUS" ηνπ Ζ/Ε, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηά ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη ε νξζή 
θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζχληαμε ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο, ψζηε απηφ λα 
απνηειεί μερσξηζηφ ηκήκα ηεο πξνζθνξάο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Πξνζθνξά ρσξίο ή κε ειιηπέο Φχιιν πκκφξθσζεο ζα 
απνξξίπηεηαη.  

  (3)  Μεραλνινγηθά, ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά ζρέδηα γηα φιε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα  
   (4)  Γήισζε ηεο ρψξαο θαηαζθεπήο θαη πξνέιεπζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ  
   (5)  Γήισζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία 
θαηαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο, 
εθφζνλ ν πξνζθέξσλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ηα πξνζθεξφκελα είδε. Όηαλ ν πξνζθέξσλ 
δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ηα ηειηθά πξντφληα, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 
ηφηε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 
Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξέπεη λα επηζπλάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ε 
θαηαζθεπή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε 
νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπο θαη φηη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί 
έλαληη ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 
ζηνλ πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα 
ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
   (6)  Γχν (2) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ Ζ/Ε, εθφζνλ απηέο δελ 
ππάξρνπλ ζηα PROSPECTUS ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί. 
   (7)  Καηάινγνο ζε πίλαθα, εμαξηεκάησλ – παξειθνκέλσλ πνπ ζα 
ζπλνδεχνπλ ην ελ ιφγσ Ζ/Ε θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη 
ζα αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), αξηζκφ 
θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπο ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ηελ ιεηηνπξγία ηελ 
νπνία επηηεινχλ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά). εκεηψλεηαη φηη. επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ν ππφςε 
θαηάινγνο δελ ζα αλαγξάθεη ηηκέο. 
   (8)  Καηάινγνο, ζε πίλαθα, αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο γηα έλα (1) έηνο . Τπφ 
ηνλ φξν αλαιψζηκα πιηθά ελλννχληαη εθείλα ηα πιηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε φπσο ιηπαληηθά, εηδηθά πγξά θ.ι.π. εκεηψλεηαη 
φηη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ν ππφςε θαηάινγνο δελ ζα αλαγξάθεη ηηκέο 
   (9)  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληνο 
ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 
    (α)  Ο παξερφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο γηα νιφθιεξε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, θαη φηη 
θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Ζ/Ε ζα παξαδνζεί πξσηφηππε εγγχεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη φρη 
θσηναληίγξαθν 
    (β)  Όηη παξέρεηαη εγγχεζε ππνζηήξημεο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ, ζε αληαιιαθηηθά θαη κε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζή ηνπ γηα 
ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ρξφληα κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο, γηα δηαηήξεζή ηνπ ζε 
ιεηηνπξγία. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα δίλεηαη κε ξήηξα αληηθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε κε 
λεφηεξν ίδησλ δπλαηνηήησλ. 
    (γ)  Ζ ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ηεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο 
(SERVICE), θαζψο θαη ην θφζηνο ρσξίο αληαιιαθηηθά 
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    (δ)  Όηη ν πξνζθέξσλ αλαιακβάλεη (ρσξίο ηελ επηπξφζζεηε 
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο) ηελ εθπαίδεπζε θαηάιιεινπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηε 
ιεηηνπξγία, ζηνλ έιεγρν, ζηε ζπληήξεζε, θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ην πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε. 
    (ε)  Σν έηνο θαηαζθεπήο ηνπ Ζ/Ε θαη φηη ηα παξαδηδφκελα πιηθά 
είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα 
    (ζη)  Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
    (δ)  Σα αλαγξαθφκελα ζηα θαηαηηζέκελα ηερληθά εγρεηξίδηα, 
PROSPECTUS θαη ζρέδηα είλαη αιεζή 
    (ε)  Πιεξνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 57/2010 θαη θέξεη ην ζήκα „‟CE‟‟. 
   (10)  Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνζθέξσλ ηνπ Ζ/Ε απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 «πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο - 
Απαηηήζεηο», ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν 
θνξέα δηαπίζηεπζεο πνπ κεηέρεη ζε πκθσλία Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο Αλαγλψξηζεο κε ην 
ΔΤΓ ζρεηηθά κε ηελ Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο, αληίγξαθν 
ηνπ νπνίνπ λα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

   

  γ. Τπνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο 
ζπκπιεξψλεηαη σο θάησζη: 

   (1) Πξνζθνξά γηα ηελ ηηκή πξνκήζεηαο ηνπ Ζ/Ε, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, φπσο παξαηίζεληαη ζηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ην θφζηνο ησλ παξειθφκελσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ κε ην 
Ζ/Ε. 

   (2)  Σηκνθαηάινγν κε ηα αλαιψζηκα πιηθά ηνπ Ζ/Ε. εκεηψλεηαη φηη 
ν ππφςε ηηκνθαηάινγνο δε ιακβάλεηαη ππφςε ζην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο (ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή), αιιά δεηείηαη γηα ιφγνπο αμηνπνίεζεο 
απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ ελ ζπλερεία ππνζηήξημε ηνπ Ζ/Ε. 

   (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Οη ηηκέο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθάζηνηε πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ζε πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

     

Άξζξν 5ν 

Ηζρύο Πξνζθνξώλ 

 1. Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εμήληα (60) 
εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 

 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 
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δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη 
νπνίεο αθνξνχλ ζην δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 6ν 

Απνζθξάγηζε - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε κία (1) δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε (άξζξν 117, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16) απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ νπνία απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο 
θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ε 
Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ε επηηξνπή κνλνγξάθεη θάζε θχιιν ησλ ελ 
ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 2.   Ζ επηηξνπή ειέγρεη ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαξηίδεη 
πξαθηηθφ. Ζ θαζαξή αμία (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 
πξνζθνξψλ. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη καδί κε ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 
Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο γηα ηελ εθδήισζε ελεξγεηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 3. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί ζην Μέξνο 
ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 

 4. ε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζνχλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 ηνπ 
Ν.4412/16) ην ΚΔΓΑ/Ε ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηηο ππέβαιαλ. Ζ θιήξσζε ζα γίλεη ζε δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.   

 

Άξζξν 7ν 

Δπηινγή Πξνκεζεπηή θαη Καηάξηηζε ύκβαζεο 

 1. Ζ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ, κεηά απφ εηζήγεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 2. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο 
«Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 
θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ‟ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 3. Ζ ΔΓΓ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ θάζε ζπκκεηέρνληα  
έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη 
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νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Ζ/Ε ή αθφκα, αλ είλαη δπλαηφ θαη ηελ 
επίδεημή ηνπ ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο θακία απαίηεζε ηνπ. 

 4. H απφθαζε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ ΔΓΓ, αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη 
γλσζηνπνηείηαη κε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (ή ηειενκνηνηππίαο - fax), 
απζεκεξφλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 

5. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, έπεηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο 
πελζήκεξεο (5) πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ θαηά ηεο σο άλσ απφθαζεο: 
 
   (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο απνηειεί εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) ή πξνζσπηθή 
εηαηξεία (ΟΔ θαη ΔΔ), ην πνηληθφ κεηξψν αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο. 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο απνηειεί αλψλπκε εηαηξεία (ΑΔ), ε ππνρξέσζε αθνξά ζηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
   (2) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, γηα ζπκκεηνρή ζε 
δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
   (3) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πξνζθέξνληνο (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, πξάμεηο νξηζκνχ 
δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο ΔΠΔ, ΗΚΔ, ΟΔ θαη ΔΔ, ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα 
ηηο ΑΔ, θαζψο επίζεο ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο) απφ ηα νπνία λα πεγάδεη ν 
έρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο - ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (Ν. 4412/16, άξζξν 
93 εδάθην γγ). 
 
   (4) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (ΔΠΔ), απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ (ηπρφλ) έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή (ελαιιαθηηθά) Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πεξί κε έθδνζεο 
πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ εηο βάξνο ηνπ, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

 6. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
ζα εθαξκνζζνχλ θαη‟ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθά κε ηηο 
γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

   

Άξζξν 8ν  

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:  
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  α. Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο 104 ηνπ 
Ν. 4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο 
θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο.  

  β. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ 
απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 

  γ. 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, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102. 

  δ. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, εάλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη, ή, 
εάλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.  

  ε. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 
δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο 
πξνζθνξάο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη 
ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο 
κέιε ελψζεσλ.  

  ζη. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε. 

  δ. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή 
γεληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα 
πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε δεηγκάησλ, ε κε πξνζήθνπζα θαηάζεζή ηνπο.  

 

Άξζξν 9ν 

Δλζηάζεηο 

 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Μνλάδαο, σο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Έλζηαζε θαηά ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ 
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ, κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη 
γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα επί 
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 3. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, 
φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 10ν 
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Δγγπήζεηο 

 1. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέιε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα 
πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΠΑ, ρξνληθήο δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαηά δχν (2) κήλεο, ε νπνία θαη ζα επηζηξαθεί ζην 
ζπκβαιιφκελν κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ.. 

 3. Δπηπιένλ, απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε γηα 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο ηνπ, ην πνζφ ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 3% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα αληηθεηκέλνπ. 

 4. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο πξέπεη 
λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/16, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 

 5. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο δίδεηαη 
ζηελ Πξνζζήθε «3» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

 

Άξζξν 11ν  

Σόπνο, Σξόπνο θαη Υξόλνο Παξάδνζεο - Παξαιαβήο  

 
1.  Σφπνο παξάδνζεο-παξαιαβήο: Ζ κεηαθνξά θαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε 

ηνπ Ζ/Ε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΓΑ/Ε, ζε 
ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Μνλάδνο..  

2.  Υξφλνο παξάδνζεο-παξαιαβήο: Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε 
ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζα νινθιεξσζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
απφ ηελ Τπεξεζία ζα νινθιεξσζεί εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε.  

3. Σξφπνο παξάδνζεο - παξαιαβήο: Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
Παξαιαβψλ (ΔΠΠ) ζα δηελεξγήζεη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ Ζ/Ε, 
κεηά ηελ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ 
Αλάδνρν. Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ζα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δνθηκψλ ζε ζθφπηκεο δηαθνπέο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 
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ειεθηξηζκνχ γηα ηελ ΤΠΖΓ, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

 

Άξζξν 12ν  

Οξηζηηθή, Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Παξαιαβή  

 
1. Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.  

2. Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο – παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ε 
αθφινπζε :  

 α. Ο ζπκβαιιφκελνο, πξηλ απφ ηε πξνζθφκηζε ησλ εηδψλ θαη 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο λσξίηεξα απφ απηή, έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 
πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ) γηα ηελ έγθαηξε 
απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, ψζηε λα βξεζεί ν αλαγθαίνο απνζεθεπηηθφο 
ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία παξαιαβήο. 

 β. Όκνηα, ν ζπκβαιιφκελνο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
Αζθαιείαο ηεο Μνλάδαο, άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 γ. Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ηελ ΔΠΠ, κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, 
κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπκβαιιφκελν ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ 
πξνζππνγξάθεη καδί κε ηελ ΔΠΠ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Σν πξσηφθνιιν πνπ 
ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζπκβαιιφκελν.  

3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί θαηά κέγηζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη 
εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 
ζπκβαιιφκελνπ.  

4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία 
ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ 
επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 
ηνπ Ν. 4412/16.  

5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 
αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα 
παξαδνζεί ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 
 

Άξζξν 13ν  

Κπξώζεηο  
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1. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν δελ παξαδνζεί εληφο ηνπ 
θαζνξηζζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηβάιινληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη 
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  

2. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν 
ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 206, παξ. 4, Ν.4412/16).  

3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, εληφο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ.  

4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο 
γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ ζπληξέρεη 
άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

5. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο εθπηψηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16.  

6. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαη νπνηαδήπνηε γεληθή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εηζπξάηηνληαη απφ 
φζα έρεη λα ιακβάλεηλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ 
Τπεξεζία ή ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ 
ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ (ΚΔΓΔ).  

 
Άξζξν 14ν  

Σηκέο – Κξαηήζεηο - ΦΠΑ  

 
1. Ζ Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, νχηε απνδέρεηαη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ησλ εηδψλ απφ ηπρφλ κέηξα θαη απμήζεηο πάζεο 
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ θαη ηειψλ (πιελ ηνπ ΦΠΑ), πνπ ηπρφλ επηβιεζνχλ απφ 
νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ απνδέρεηαη θακία αιιαγή επί ηεο πνηφηεηαο - ηηκήο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

2. Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ: 6,27868%,πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: ΜΣΑ 4%, (ΝΓ 
3981/59, άξζξν 7, παξ. 7), ΔΛΟΑΑ 2% (ΝΓ 398/74, άξζξν 21, παξ. 6), 
Υαξηφζεκνπ 0,12% (δει. 6*2%, Ν.187/43, άξζξν 10, παξ.1 θαη ΠΓ 28/1931, 
Κψδηθαο Σειψλ Υαξηνζήκνπ), ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 0,00042%  (δειαδή 0,12* 20%, Ν. 
4169/1961, άξζξν 11, παξ. 1), ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, (Ν.4115/2013, άξζξν 26, παξ. 7, 
σο ηξνπνπνηήζεθε κε άξζξν 375, παξ.5, ηνπ Ν.4412/16), Υαξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 
0,0021% (δει. 0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 0,00042% (δει. 
0,0021*20%), (ΤΑ 5143/11-12-2014, άξζξν 7), Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 0,06% (ΦΔΚ Β΄ 969, 1191/14-03-17, άξζξν 2, παξ. 3 θαη 
άξζξν3, παξ. 2), Υαξηφζεκνπ ΑΔΔΠ 0,0018% (δει. 0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
ΑΔΠΠ 0,00036% (δει. 0,0018*20%), (ΤΑ 1191/14-03-17, άξζξν 6).  
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3. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο 4% (θαηά Ν.4172/13, άξζξν 64, πεξ. β‟, φπσο ηζρχεη), πνπ 
ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ σο 
άλσ θξαηήζεσλ.  

 

Άξζξν 15ν  

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά  

 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ δηελεξγείηαη κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ ΔΠΠ. Δηδηθφηεξα:  

α. Ζ εμφθιεζε 100% ηνπ ηηκήκαηνο δηελεξγείηαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε παξαιαβήο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

β. Ζ πιεξσκή δηελεξγείηαη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν Αζελψλ 
(ΓΣ/Α), κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο (ΣΥΔ) ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ (IBAN) ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, γηα ηνλ νπνίν πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηεο 
Σξάπεδαο. εκεηψλεηαη φηη ε επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη λα 
ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηελ επσλπκία ζην ηηκνιφγην.  

γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο αλέξρεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο, 
ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο πνπ θαζνξίδεη ε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 
νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ.  

δ. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, ε Τπεξεζία 
θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, 
ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν 
εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ 
έηνπο.  

ε. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 
δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 
ηεο πιεξσκήο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ζπκβαιιφκελνπ (φπσο κε έγθαηξε 
ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ).  

2. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ή ζε 
πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ 
απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16 (εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΠΠ).  

β. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε ηεο Μνλάδαο (εθδίδεηαη απφ 
ην κήλνο Δθνδηαζκνχ ηεο Μνλάδνο).  

γ. Σηκνιφγην πψιεζεο - Γειηίν Απνζηνιήο.  
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δ. Δλ ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
απφ Φνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο).  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).  

ζη. Βεβαίσζε ηξαπέδεο, γηα ηνλ ηεξνχκελν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
ζπκβαιιφκελνπ (αξηζκφ IBAN). 

3. ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη Βεβαίσζε Οθεηιήο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνκηδφκελε ελ ηζρχ ελεκεξφηεηα, ην πξνο εμφθιεζε πνζφ ζα 
θαηαβάιιεηαη ζην αξκφδην πξνο είζπξαμε ηακείν.  

 
Άξζξν 16ν  

Λνηπέο Γηαηάμεηο  

 
1. Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη 

Πξνκεζεηψλ (Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη) δηαηάμεηο.  

2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή ε κεξηθή - νιηθή ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ζε ηξίηνπο.  

3. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αλαθχεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 
παξφληνο, ζα επηιχεηαη κε γλψκνλα ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε 
θαη κε εθαξκνγή ησλ σο άλσ φξσλ.  

4. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο είλαη νπζηψδεηο. 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
 
 
 
 
 
 

 κρνο (Η) Αλδξέαο Μαξίλνο           
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Τπδθηήο ΚΔΓΑ/Ε                                                           

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΤΓ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΚΕΔΑ/Η 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : 76872 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Αεροπορίασ 1, Ηοφμπερι Αττικισ, Σ.Κ. 19005  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Επγόσ (Ο) Θλίασ Παπαδόπουλοσ  

- Σθλζφωνο: 22940-51030 & 22940-51004 &2294051006 

- Θλ. ταχυδρομείο: oik.kedaz@haf.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.haf.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Προμικεια και Εγκατάςταςθ Ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (CPV 31121000-0) ςτο 

ΚΕΔΑ/Η 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Προμικεια Ειδϊν 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

         ΚΔΓΑ/Ε 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
ΣΖ  Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561                  Ενχκπεξη, 27 επ 19 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

                                                 
1
  Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

2
  Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή 
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο3: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

                                                 
3
  Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

4
  Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5   

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

                                                 
5
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο 
ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

i. Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8  9 · 

3. απάτθ10 · 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ12 · 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου14 το οποίο είναι 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

                                                 
6
  χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
7
  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
8
  χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

9
  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο 
νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ 
Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε 
λνκνζεζία). 
10

  Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο 
Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ 
Πξσηνθόιισλ. 
11

  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή 
απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
12

  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
13

  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
14

  Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο 
θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17  

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
18; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν19: 

*……+ 

  

                                                 
15

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
16

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

  Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
19

  Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

                                                 
20

  ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 
21

  εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 
πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 22 

*……+*……+*……+ 

                                                 
22

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
24: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ25  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

  Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
24

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
25

  Άξζξν 73 παξ. 5. 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 27, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

                                                 
26

  Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
27

  Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
28

  Πξβι άξζξν 48. 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

                                                 
29

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού Απάντθςθ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έιαβε γλψζε ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 

α.λ.1400/1973 θαη φηη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο άκεζνπο ή έκκεζνπο 

αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία 

Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ ΔΓ, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηελ απνζηξαηεία απηψλ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έιαβε γλψζε θαη 

απνδέρεηαη ην ζχλνιν ησλ Γεληθψλ θαη 

Δηδηθψλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη 

φηη έιαβε γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ; 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

ii. Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται30, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν31 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

                                                 
30

  Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
31

  Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε 
γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 

 Δπγφο (Ο)Ζιίαο Παπαδφπνπινο 
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Πξ.Οηθ ΚΔΓΑ/Ε 

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Πξνζθέξνληα: 
ΑΦΜ-ΓΟΤ: 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 
ΗΒΑΝ Λνγαξηαζκνύ: 

 

Α/Α CPV 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 

Μνλ.Μέη
ξεζεο 
(ΜΜ) 

Πνζόη
εηα 

Σηκή 
ΜΜ 

ρσξίο 
ΦΠΑ (€) 

πλνιηθή 
Αμία ρσξίο 

ΦΠΑ (€) 

Οινγξάθσ
ο 

ΦΠΑ (%) 

1         

2         

  ΤΝΟΛΟ (Άλεπ ΦΠΑ)    

  Πιένλ ΦΠΑ …….%    

  ΤΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ)    

ΣΗΜΖ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΤΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ)…………………………………………………………………………….. 

ΠαξαηεξήζεηοΖ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ 
πνζνζηνχ 6,27868% θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4% (γηα 
πιηθά), πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ εμφθιεζε. 

 2.  Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά 
έμνδα: 

  α.  Μεηαθνξηθά, εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη δηαζχλδεζεο,εθθνξησηηθά, 
πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ– δνθηκψλ θαη ινηπά έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη 
κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ 
ηφπν παξάδνζεο. 

  β.  Όια ηα έμνδα πηζηνπνίεζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιίζεσλ, 

θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ 

ή θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ. 

 3.  Ηζρχο πξνζθνξάο :  

        ΚΔΓΑ/Ε 
        ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
ΣΖ   Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561   Ενχκπεξη, 27 επ 19 

 Δπγφο (Ο)Ζιίαο Παπαδφπνπινο 
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Πξ.Οηθ ΚΔΓΑ/Ε 

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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        ΚΔΓΑ/Ε 
        ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
ΣΖ  Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561   Ενχκπεξη, 27 επ 19 

 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
………………     ΔΤΡΧ. …………………… 
       ΔΤΡΧ. …………………… 

 Πξνο : (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλεηαη) 

    
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 
 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   
…………………(θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν 
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………..Γ/λζε:……………………………………………
…………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε 
αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ ……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε 
αλαγθψλ ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 
ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………............................ΔΤΡΧ απηήο.  
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 
ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‟ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί 
καο θακηά ηζρχ. 

    -  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 Δπγφο (Ο)Ζιίαο Παπαδφπνπινο 
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Πξ.Οηθ ΚΔΓΑ/Ε 

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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                                            ΚΔΓΑ/Ε 
         ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»                                       ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ      
ηε Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561                  Ενχκπεξη, 27 επ 19 
 

            

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ΔΝΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (Ζ/Ε) ΤΝΔΥΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 

 
 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, 

εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε ην ππάξρνλ ειεθηξνινγηθφ δίθηπν θαη παξάδνζε ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία ελφο απηφλνκνπ ερνκνλσκέλνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο 

(Ζ/Ε)  θιεηζηνχ ηχπνπ, ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο κε ηζρχ 550 KVA (Prime Lower) ππφ 

δηαθπκαηλφκελα θνξηία.   

 

Αλσηέξσ εξγαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Μνλάδαο, ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΓΓΖΔ, θαζψο 

θαη ζε πηζαλή αζηνρία ελφο κεηαζρεκαηηζηή ή κίαο θάζεο απηνχ. 

 
1.  Γεληθά 

α. Γηα ηε ζχληαμε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ιήθζεθαλ ππφςε: 
(1) Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 
(2) Οη εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ 
(3) Οη ηζρχνληεο Διιεληθνί θαη δηεζλείο Καλνληζκνί, φπσο: 
 (α) Οη θαλνληζκνί ηεο ΓΔΓΓΖΔ 
 (β) Ο HD 384 θαλνληζκφο εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
 (γ) Οη δηεζλείο θαλνληζκνί DIN, VDE θαη IEC, θαη εηδηθφηεξα νη θαλνλη-ζκνί 

DIN 18382 θαη DIN 18384 
 (δ) Οη νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ εγθαηά-

ζηαζε ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ ηνπο 
 (ε) Ζ αζθάιεηα, ε εμππεξέηεζε θαη ε άλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ εγθαηα-

ζηάζεσλ 
 

2. Βαζηθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά – Σξόπνο Λεηηνπξγίαο Ζ/Ε 
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α. Σν Ζ/Ε ζα είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην, ζηηβαξήο θαη επηκειεκέλεο 
θαηαζθεπήο, ζα έρεη δπλαηφηεηα ππεξθφξηηζεο θαηά 10% γηα κία (1) ψξα αλά 
δψδεθα (12) ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ζα αλαιακβάλεη ην 70% ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζε 
ρξφλν εληφο 5δεπη. (one step load) θαη ην 100% ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζε ρξφλν <15 δεπη. 

 
β. Σν Ζ/Ε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ, ζηηο 

εμήο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο: 
 

(1) Θεξκνθξαζία: -15 °C έσο +45 °C 

(2) ρεηηθή πγξαζία: 10% έσο 80% 

(3) Τςφκεηξν: 0 – 1000κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 

  

γ. Σν Ζ/Ε ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 
 

(1) Σνλ πεηξειαηνθηλεηήξα 

(2) Σελ γελλήηξηα 

(3) Σελ αληηθξαδαζκηθή βάζε ζηήξημεο 

(4) Σνλ εηδηθφ ζχλδεζκν πεηξειαηνθηλεηήξα – γελλήηξηαο 

(5) Σνπο ζπζζσξεπηέο 

(6) Σν ζχζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίνπ  

(7) Σν ζχζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ 

(8) Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε 

(9) Σν ερνκνλσκέλν θέιπθνο 

 
δ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ή δηαθνξνπνίεζήο ηεο 

εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ, ην Ζ/Ε ζα εθθηλεί απηφκαηα θαη ηαπηφρξνλα ζα 
δηαθφπηεηαη ε ειεθηξνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ. 

 
ε. Γηα ιφγνπο ςχμεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, κεηά ηελ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ 

ζην δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, ην Ζ/Ε ζα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία θαη ζα ειεθηξνδνηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν ζα είλαη ξπζκηδφκελν απφ 0-5 
δεπη., νη δε ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ζα κεηψλνληαη ζην κηζφ, δειαδή 750rpm, κεηά 
απφ ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο δε ζα ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ ρξφλνπ ςχμεο. 
Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή άζθνπσλ κεηαγσγψλ ησλ θνξηίσλ απφ ην Ζ/Ε ζην 
δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ θαη αληίζηξνθα (ιφγσ δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ). 

 
ζη. Ο απηνκαηηζκφο ηνπ Ζ/Ε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ γηα κία 

(1) έσο δέθα (10) πξνζπάζεηεο απηφκαηεο εθθίλεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε 
απηφκαηεο πξνζπάζεηαο εθθίλεζεο φπσο θαη ν ελδηάκεζνο λεθξφο ρξφλνο κεηαμχ 
δχν πξνζπαζεηψλ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο. 

 
3. Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Καλνληζκνί  DIN 6271-ISO 8528-ISO 3046-BS 5514-CE-VDE 
0875–VDE 0108 
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πλερήο ηζρχο 550 KVA κε δπλαηφηεηα εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο 
560KVA 

Σαρχηεηα (ζηξνθέο) 1500 rpm/min 

Αξηζκφο θπιίλδξσλ Σνπιάρηζηνλ 6  

Γηάηαμε θπιίλδξσλ ε ζεηξά ή V 

Κπιηλδξηζκφο Σνπιάρηζηνλ 15 

Φχμε Τδξφςπθηνο 

Σξφπνο αλαξξφθεζεο Με ππεξπιήξσζε 

Ρχζκηζε ηάζεσο γελλήηξηαο Ζιεθηξνληθή 

Ρεχκα 3Φ, 230/400V 

πλζήθεο πεξηβάιινληνο -15°C έσο +45°C (ζεξκνθξαζία) 
10% έσο 80% (πγξαζία) 
0-1000κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο 
(πςφκεηξν) 

ηάζκε ζνξχβνπ 75-80 dBA/7κ. θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε κεηά 
ηελ εγθαηάζηαζε κε δηαθξηβσκέλν φξγαλν 

 
4. Δμνπιηζκόο Πεηξειαηνθηλεηήξα 

 
α. χζηεκα ςχμεο   

 
(1) Ζ ςχμε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα επηηπγράλεηαη κέζσ θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο λεξνχ πνπ ζα απνηειείηαη απφ θπςεισηφ εληζρπκέλν ςπγείν 

θαηάιιειν γηα ηξνπηθά θιίκαηα, πηεζηηθφ αλεκηζηήξα πνπ ζα θηλείηαη κέζσ ηκάληα 

απφ ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα, αληιία θπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ θαη ζεξκνζηάηε γηα ηελ 

δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ. 

 

 (2) Σν ζχζηεκα ςχμεο ζα πεξηιακβάλεη αηζζεηήξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεηξειαηνθηλεηήξα απφ πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ θαη δεχηεξν μερσξηζηφ 
αηζζεηήξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ρακειή ζηάζκε (έιιεηςε) λεξνχ. 

 

 β. χζηεκα Λίπαλζεο   
 

(1) Ζ ιίπαλζε ζα είλαη βεβηαζκέλε κέζσ γξαλαδσηήο αληιίαο πνπ ζα 

θέξεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο ππεξπίεζεο ηνπ ιαδηνχ θαη αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα 

αλαθπθινθνξίαο (by pass). 

 

(2) Σν ζχζηεκα ιίπαλζεο ζα πεξηιακβάλεη αηζζεηήξα, γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα απφ ρακειή πίεζε ιαδηνχ θαη δχν ή πεξηζζφηεξα θίιηξα 
εχθνια αληηθαζηζηάκελα. 

γ. χζηεκα θαπζίκνπ   
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 Ζ ηξνθνδνζία ηνπ θηλεηήξα ζα επηηπγράλεηαη απφ ηελ θχξηα αληιία 
θαηάζιηςεο ηνπ θαπζίκνπ, ηε βνεζεηηθή ρεηξνθίλεηε αληιία εμαέξσζεο, ηνπο 
θαπζηήξεο, ηε βαιβίδα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δχν ή πεξηζζφηεξα θίιηξα 
θαπζίκνπ πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη κε εχθνιν ηξφπν.  

 
δ. χζηεκα ξχζκηζεο ζηξνθψλ 
 

 Ο ξπζκηζηήο – θπβεξλήηεο ζηξνθψλ ζα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ 
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε πςειή επαηζζεζία θαη πνηφηεηα, ψζηε λα δηαηεξεί ηηο 
ζηξνθέο ζηαζεξέο γηα θνξηίν απφ 0%-100% θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 
κέζσ ζπζθεπήο παξαιιειηζκνχ απφ καθξηά. 

ε. Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα 
 

 Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα είλαη 24V DC θαη ζα 
απνηειείηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ εθθηλεηή (κίδα), ηνλ ελαιιαθηήξα θφξηηζεο ησλ 
ζπζζσξεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηε ζπζηνηρία ησλ 
ζπζζσξεπηψλ. Ζ θφξηηζε ηεο ζπζηνηρίαο ησλ ζπζζσξεπηψλ φηαλ ν 
πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάιιειεο 
αλνξζσηηθήο δηάηαμεο ε νπνία ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ 
απηνκαηηζκνχ απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ. 
 

ζη. Φίιηξα αέξνο 
 

 Σα θίιηξα αέξνο ζα είλαη εληζρπκέλνπ ηχπνπ, ηνπνζεηεκέλα ζηνλ 
πεηξειαηνθηλεηήξα ζε θαηάιιεια επηζεσξήζηκε ζέζε θαη ζα θέξνπλ δείθηε 
ζηξαγγαιηζκνχ γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπο. 
 

δ. χζηεκα πξνζέξκαλζεο 
 

 ην ζψκα ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα ππάξρεη ην πιήξεο ζχζηεκα 
απηφκαηεο πξνζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ ςχμεο, ζεξκνζηαηηθά ειεγρφκελα θαη 
ηξνθνδνηνχκελν απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ, κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ απηνκαηηζκνχ, 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή πξνζέξκαλζε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα φηαλ απηφο 
είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 
 

ε. Πξνζηαηεπηηθά 
 

 Όια ηα θηλνχκελα θαη ζεξκά κέξε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα 
πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο πξνθπιαθηήξεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. 
 

ζ. Όξγαλα ειέγρνπ 
 

 (1) Δπί ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ή ζε άιιν ζεκείν ζα είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 
ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ελζσκαησκέλε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ 
επί ηεο νπνίαο ζα εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ: 
 

(α) ηξνθέο ηνπ θηλεηήξα 
(β) Μεηξεηήο σξψλ ιεηηνπξγίαο 
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(γ) Θεξκφκεηξν έλδεημεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ςχμεο 
(δ) Μαλφκεηξν έλδεημεο ηεο πίεζεο ηνπ ειαίνπ ιίπαλζεο 
(ε) πρλφκεηξν  
(ζη) Γηαθφπηεο-θιεηδί γηα ζέζε ζε θαηάζηαζε ρεηξνθίλεηεο ή 

απηφκαηεο εθθίλεζεο. Καηά ηε ρεηξνθίλεηε εθθίλεζε ζα παξαθάκπηεηαη ν 
απηνκαηηζκφο. 
 

η. χζηεκα πξνζηαζηψλ 
 

 (1) Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα πξνζηαηεχεηαη κε θξάηεζε, απφ ηηο 
παξαθάησ αηηίεο: 

(α) Υακειή πίεζε ειαίνπ 
(β) Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ 
(γ) Υακειή ζηάζκε λεξνχ 
(δ) Τπεξζηξνθία 

 

ηα. θφλδπινο 
 

 Ο ζθφλδπινο ζα είλαη εληζρπκέλνπ ηχπνπ, ε ξνπή αδξάλεηάο ηνπ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο ξνπέο αδξάλεηαο ησλ ππφινηπσλ πεξηζηξεθφκελσλ καδψλ ζα 
πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ην βαζκφ αλνκνηνκνξθίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε, 
ψζηε ην παξαγφκελν ξεχκα λα είλαη απαιιαγκέλν ηαιαληψζεσλ αθελφο θαη λα κε 
δεκηνπξγνχληαη θξαδαζκνί.  

 
ηβ. Λάδη-αληηςπθηηθφ  
 

 Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα παξαδνζεί κε ην θαηάιιειν ιάδη θαη ην 
αληηςπθηηθφ πγξφ.  
 

5. Γελλήηξηα 

 

α. Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ζχγρξνλε, απηνδηεγεηξφκελε θαη απηνξπζκηδφκελε, 
ηχπνπ Brushless, δειαδή ρσξίο ςήθηξεο, ζπιιέθηεο ή δαθηπιίνπο θαη 
θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο IEC 60034-1, EN 60034-1, 
BS 4999/5000, VDE 0530, ND 51-100/III, NEMA MG1.22, OVE M-10.    
 

β. Ζ ζπλδεζκνινγία ηεο ζα είλαη ζε αζηέξα κε εμεξρφκελν νπδέηεξν, 
ηεζζάξσλ θαισδίσλ, θαζηθήο ηάζεο 231 V AC θαη πνιηθήο 400 V AC ζηηο 1500 
RMP, 50 HZ θαη ζπληειεζηή ηζρχνο (cos θ) 0,8. Ζ ηζρχο ηεο ζα είλαη 1250 KVA θαηά 
θιάζε H θαη ε κφλσζε ησλ ηπιηγκάησλ ηεο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θιάζε H. Θα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα ππεξθφξηηζήο ηεο θαηά 10% γηα κηα ψξα, 15% γηα δέθα ιεπηά, 
30% γηα πέληε ιεπηά θαη 50% γηα δχν ιεπηά. 

 
γ. Ζ γελλήηξηα λα απνδίδεη ηελ πιήξε ηζρχ ηεο, κε ζπληειεζηή ηζρχο 0,8-1, 

ζηηο παξαθάησ ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο: 
 

(1) Θεξκνθξαζία: 45 °C 
(2) Τςφκεηξν: κέρξη 1000κ. 
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Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη IP23, ηα αλνίγκαηα γηα ηνλ αεξηζκφ 
ηεο ζα είλαη πξνθπιαγκέλα θαη ην θηβψηην ησλ αθξνδεθηψλ ηεο ζα είλαη ηειείσο 
θιεηζηφ κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP44 θαη ζα θέξεη αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία θαηά EN 
55011 θαη θιάζεο B/group1.  
 

δ. ην θηβψηην ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ειεθηξνληθφο 
ξπζκηζηήο ηάζεο (AVR) ν νπνίνο ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε δπλαηφηεηα 
απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο ηάζεο θαηά +/- 5% κέζσ ζπζθεπήο παξαιιειηζκνχ ή θαη 
ρεηξνθίλεηα. 

 
ε. Καηά ηελ νκαιή θφξηηζή ηεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην θελφ, κέρξη ηνπ 

πιήξνπο θνξηίνπ, ε δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην +/-1% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηεο ηάζεο, ππφ ζπληειεζηή ηζρχνο 0,8-1. Ο βαζκφο απφδνζήο ηεο, 
ππφ πιήξεο θνξηίν θαη κε ζπληειεζηή ηζρχνο 0,8, ζα είλαη ν απαηηνχκελνο ψζηε ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζρχ ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, ην Ζ/Ε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ. 

 
ζη. Σα ηπιίγκαηα ζα είλαη ηχπνπ 2/3 (winding pich 2/3) πνπ ζα ηελ θαζηζηνχλ 

θαηάιιειε γηα ειεθηξνδφηεζε κε γξακκηθψλ θνξηίσλ. Ζ ζπλνιηθή αξκνληθή 
παξακφξθσζε T.H.D (Total harmonic distortion) δελ ζα ππεξβαίλεη ην 2% θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ρσξίο θνξηίν. 

 
δ. Ζ πξνζηαζία ηεο απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα, ζα επηηπγράλεηαη 

κέζσ απηφκαηνπ ηξηπνιηθνχ δηαθφπηε θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο γηα 
θαηεγνξία AC3 κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία. 

 
6. ύλδεζκνο (δεύμε) Πεηξειαηνθηλεηήξα κε Γελλήηξηα – Αληηθξαδαζκηθή 

Βάζε 

 
α. Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπδεπγκέλε ζηαζεξά κε ηε 

κεζνιάβεζε ηζρπξνχ ζπλδέζκνπ (coupler), ν νπνίνο ζα ζηαζεξνπνηεί ην ζψκα ηεο 
γελλήηξηαο κε ην ζψκα ηνπ θηλεηήξα θαηά απφιπην θαη επζπγξακκηζκέλν ηξφπν. 

 
β. Ο άμνλαο ηνπ ξφηνξα ηεο γελλήηξηαο:   
  

(1) Θα είλαη ηνπνζεηεκέλνο νκναμνληθά ζην ζθφλδπιν ηνπ 

πεηξειαηνθηλεηήξα κέζσ πνιχθπιινπ, κεηαιιηθνχ, θαηάιιειεο ειαζηηθφηεηαο 

ζπλδέζκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη γελλήηξηα, ζα απνηεινχλ 

έλα εληαίν ζχλνιν ηειείσο αζφξπβν, επέιηθην, απαιιαγκέλν ηαιαληψζεσλ.  

 

 (2) Θα απνηειεί νκναμνληθή επέθηαζε ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα θαη ησλ 
ππνινίπσλ πεξηζηξεθφκελσλ κεξψλ ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, ψζηε λα απμάλεηαη ε 
ξνπή ηεο πεξηζηξνθηθήο αδξάλεηαο θαη λα κεηψλεηαη ε θπθιηθή αλνκνηνκνξθία γηα 
λα παξάγεηαη ξεχκα ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο ρσξίο ηαιαληψζεηο. 

 
γ. Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο κε ηε γελλήηξηα ζαλ εληαίν ζχλνιν (Ζ/Ε), ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζε ηζρπξή ραιχβδηλε ζπγθνιιεηή βάζε, κέζσ θαηάιιεισλ ηζρπξψλ 
αληηθξαδαζκηθψλ ειαζηηθψλ κνλσηήξσλ, γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο θξαδαζκψλ. 
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7. πζζσξεπηέο 

Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ, εληζρπκέλνπ ηχπνπ, 

ηάζεο 24V DC, ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο 

εθθηλήζεηο, αιιά φρη ιηγφηεξν απφ 200 Ah, κε ηα αληίζηνηρεο δηαηνκήο θαιψδηα, 

πφινπο θαη αθξνδέθηεο.  

 

8. ύζηεκα Απαγσγήο Καπζαεξίσλ 

 

α. Σν ζχζηεκα απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ ζα απνηειείηαη απφ ηνλ εχθακπην 

πηπρσηφ ππξίκαρν ζσιήλα, ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζηελ έμνδν ησλ 

θαπζαεξίσλ επί ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα απφ ην έλα άθξν, ην δε άιιν ζα ζπλδέεηαη 

ζην ζηγαζηήξα. 

 

β. Ο ζηγαζηήξαο ζα είλαη κεηαιιηθφο, κεγάισλ απαηηήζεσλ θαη ζα κεηψλεη ηε 

ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά 30db ηνπιάρηζηνλ, ηχπνπ Residential. ηελ έμνδν ηνπ 

ζηγαζηήξα ζα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο κεηαιιηθφο γηα ηελ έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ ζε 

ειεχζεξν ρψξν, ε δε ζχλδεζε ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζσιήλα εχθακπην 

πηπρσηφ. 

 

9. ύζηεκα Παξνρήο Καπζίκνπ 

 

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ Ζ/Ε κε θαχζηκν ζα πεξηιακβάλεη, ηε δεμακελή εκεξήζηαο 

θαηαλάισζεο, ε νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε κε ηηο απαηηνχκελεο 

ζσιελψζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο θαπζίκνπ. Δπηπιένλ ηεο εκεξήζηαο 

δεμακελήο, πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαζθεπή εμσηεξηθήο δεμακελήο, πιεζίνλ ηνπ Ζ/Ε, 

ζεξκνκνλσκέλεο θαη δηπιάζηαο ρσξεηηθφηεηαο ηεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο κε 

πιήξε θνξηίν θαη κε χπαξμε ιεθάλεο ζπιινγήο αληίζηνηρεο ρσξεηηθφηεηαο, γηα ηε 

ζπιινγή πεηξειαίνπ ζε πεξίπησζε δηαξξνψλ απφ ηηο δεμακελέο.  

 

10.  Πίλαθαο Διέγρνπ – Απηνκαηηζκνύ  

 

α. Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηνπ Ζ/Ε, ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 

εληφο κεηαιιηθνχ θειχθνπο. Θα θέξεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

 

 (1) Ζιεθηξνληθή πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα κε νζφλε ςεθηαθήο έλδεημεο 
θαη πιεθηξνιφγην αθήο 

(2) Θα έρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε Ζ/Τ κέζσ θαηάιιειεο ζχξαο γηα 
ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο (ζηα 
ειιεληθά ή αγγιηθά) πνπ ζα παξέρεη ν αλάδνρνο. Καηφπηλ επηινγήο επί ηεο νζφλεο 
ζα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

(α) Έληαζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ 
(β) Φαζηθή θαη πνιηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο θαη ηνπ δηθηχνπ 
(γ) πρλφηεηα ηεο γελλήηξηαο θαη ηνπ δηθηχνπ 
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(δ) Δλεξγή, άεξγε θαη θαηλφκελε ηζρχ 
(ε) Ηζρχο ζε θάζε θάζε 
(ζη) Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα (ζηξνθέο αλά ιεπηφ) 
(δ) Θεξκνθξαζία λεξνχ 
(ε) Πίεζε ειαίνπ  
(ζ) πλνιηθφο κεηξεηήο σξψλ ιεηηνπξγίαο 
(η) Σάζε ζπζζσξεπηψλ  
(ηα) ηάζκε θαπζίκνπ 
(ηβ) Μεηξεηήο σξψλ ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ επφκελε ζπληήξεζε 
(ηγ) Οιηθφο αξηζκφο πξνζπαζεηψλ εθθίλεζεο 
(ηδ) Κνκβίν άκεζεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε (emergency stop 

button) 
(ηε) Γηαθφπηεο ζέζεσο εληφο εθηφο ηεο πξνζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ 

ςχμεο 
(ηζη) Σξηθαζηθφ επηηεξεηή ηάζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΓΓΖΔ κε 

ξπζκίζεηο ππέξηαζεο θαη ππφηαζεο 
(ηδ) Γηάηαμε ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κέζσ θαηάιιεινπ δηαθφπηε-θιεηδί 
(ηε) εηξήλα θηλδχλνπ 

 

β. Ο απηνκαηηζκφο ζα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε απφ ηηο παξαθάησ 

αηηίεο, έρνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο απφ: 

 

 (α) Τπεξηάρπλζε 

 (β) Υακειή πίεζε ειαίνπ 

 (γ) Υακειή ζηάζκε λεξνχ 

 (δ) Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ 

 (ε) Υακειή ζπρλφηεηα 

 (ζη) Σάζε εθηφο νξίσλ άλσ θαη θάησ επηπέδνπ 

 (δ)Τπεξθφξηηζε – βξαρπθχθισκα 

 (ε) Υακειή ζηάζκε θαπζίκνπ (ερεηηθή) 

 (ζ) Υακειή ηάζε ζπζζσξεπηψλ (ερεηηθή) 

 (η) Απνηπρία εθθίλεζεο κεηά ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ (ερεηηθή) 

 

11. Έιεγρνη - Γνθηκέο 

 

Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ, ηχπνπ 

ζεηξάο απφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε εξγαζηήξην. Μεηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ, παξνπζία ησλ επηβιεπφλησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη 

πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγηθέο δνθηκέο. 

 

12. Ζρνκνλσηηθό Κέιπθνο 

 

α. Σν κεηαιιηθφ θέιπθνο ζα πεξηβάιιεη ην Ζ/Ε, απφ φιεο ηηο πιεπξέο, φπσο 

επίζεο ηελ νξνθή, ηα δε ζεκεία ζηήξημεο ζα είλαη αληηθξαδαζκηθά θαη ζα είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλν απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, επί ηνπ νπνίνπ ζα 

ζηεξεψλνληαη ηα πιεπξηθά ηεκάρηα (panels) θάιπςεο ηα νπνία ζα είλαη ιακαξίλα. 

 

β. Δζσηεξηθά ησλ κεηαιιηθψλ ηεκαρίσλ (panels), ζα είλαη ζηεξεσκέλν ην 

πιηθφ ερνκφλσζεο δειαδή ν ζπκπηεζκέλνο παινβάκβαθαο ή παξεκθεξέο άθαπζην 

πιηθφ. Σν κεηαιιηθφ θέιπθνο ζα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία, απνιάδσζε θαη 

θσζθάησζε πξηλ ηε ρξψζε. Ζ βαθή ζα πξέπεη λα γίλεη κε δχν ζηξψζεηο 

αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ρξψκα ηχπνπ RAL 2002 γηα ηα 

πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη ηελ νξνθή, ε δε βάζε κε ρξψκα ηχπνπ RAL 9005, ψζηε ε 

δηάξθεηα δσήο λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εηψλ.  

 

γ. Θα ππάξμνπλ παξάζπξα επηζεψξεζεο, πφξηεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο νη 

νπνίεο ζα θιείλνπλ αεξνζηεγψο θαη νη νπνίεο ζα θέξνπλ κεληεζέδεο θαη θιεηδαξηέο 

βαξέσο ηχπνπ. ε θαηάιιεια ζεκεία ζα ππάξρνπλ πεξζίδεο γηα ηελ είζνδν θαη 

έμνδν ηνπ αέξα ςχμεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. Ζ φιε θαηαζθεπή 

ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ παξάγξαθν 

5.101.01 ηνπ IEC 60298. ηελ νξνθή ζα ππάξρνπλ ζεκεία πξφζδεζεο γηα ηελ 

αλχςσζε θαη κεηαθνξά ηνπ Ζ/Ε. Σν ερνκνλσκέλν Ζ/Ε ζα παξνπζηάδεη ζηάζκε 

ζνξχβνπ κηθξφηεξε 75-80 db, ζε απφζηαζε 10κ., κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε κε δηαθξηβσκέλν φξγαλν. 

 

13. Βάζε Έδξαζεο Νένπ Ζ/Ε – Απνμήισζε Παιαηνύ Ζ/Ε 

 

α. Μεηά  ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πξνζεθηηθήο απνμήισζεο θαη 

απνζήθεπζεο ηνπ παιαηνχ Ζ/Ε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζηελ ίδηα ζέζε ζα ηνπνζεηεζεί ην λέν Ζ/Ε. Οπνηεζδήπνηε θζνξέο παξνπζηάδνληαη ή 

πξνθχςνπλ ζηελ ππάξρνπζα βάζε ηνπνζέηεζεο, ζα απνθαηαζηαζνχλ κε πιηθά θαη 

κέζα ηεο Τπεξεζίαο άκεζα.  

 

14. Πίλαθαο Διέγρνπ – Απηόκαηεο Μεηαγσγήο 

 

α. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή κεηαιινελδεδπκέλνπ (metalclad) πίλαθα γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ αδηάιεηπηεο εμππεξέηεζεο ησλ ηκεκάησλ 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, κε εμσηεξηθφ κεηαιιηθφ πεξίβιεκα πνπ πξννξίδεηαη λα 

γεησζεί.  

β. Ο πίλαθαο έρεη ζαλ θχξην δηειεθηξηθφ, κεηαμχ ησλ ππφ ηάζε ηκεκάησλ, ηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. 

 

γ. Ο ζθειεηφο ηνπ πίλαθα, ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο απφ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα πάρνπο 2ρηι., πάλσ ζε δνθφ (Π) ησλ 

80ρηι. Σν εμσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα είλαη απφ δηακνξθσκέλε ιακαξίλα πάρνπο 2ρηι. 

βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξαο επνμεηδηθνχ πνιπεζηέξα, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 60ρηι. ζε απφρξσζε RAL 7032. 
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δ. Θα είλαη επηζθέςηκνο θαη ρεηξηδφκελνο απφ ην εκπξφζζην κέξνο θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ πθηζηάκελσλ δχν (2) Ζ/Ε παξαπιεχξσο ηνπ 

πίλαθα απηψλ. 

 

ε. Ζ πξνζηαζία φισλ ησλ κε ξεπκαηνθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ πίλαθα γίλεηαη 

χζηεξα απφ θαηάιιειε πξνπαξαζθεπή, βακκέλνο κε αληηζθσξηθφ ππφζηξσκα θαη 

δχν επηρξίζκαηα κε αλζεθηηθή γθξίδα βαθή (ειεθηξνζηαηηθή). Οη θνριίεο, ηα 

πεξηθφριηα θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο ζα πξνζηαηεχνληαη κε 

επηκεηάιισζε επαξθνχο πάρνπο. 

 

ζη. Ο πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη 

εξγαιεία, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΓΔΓΓΖΔ. Δπίζεο, ν πίλαθαο θαη φια ηα εμαξηήκαηα, ζα θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν 

ηελ έλδεημε CE. 

 

δ. Ο πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηνλ απαηηνχκελν 

ρψξν, ψζηε λα ζπλδεζνχλ ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Ο απηνκαηηζκφο ζα 

κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί θαηαιιήισο, ψζηε ν πίλαθαο απηφκαηεο κεηαγσγήο, λα 

ειεθηξνδνηεί ην ππάξρνλ πεδίν απηφκαηεο κεηαγσγήο ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα Υακειήο 

Σάζεο ζην ρψξν ηεο Ν. Πηέξπγαο.  

 

ε. Ζ λέα γελλήηξηα ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα. Ο 

απηνκαηηζκφο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ λέα απηφκαηε κεηαγσγή ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα 

Υακειήο Σάζεο, ψζηε λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ γελλήηξηα ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

ηνπ δηθηχνπ θαη λα ηε ζέηεη εθηφο κε ηελ επάλνδν ηνπ δηθηχνπ. 

 

ζ. ηελ πξφζνςε ηνπ πίλαθα ζα ππάξρεη δηαθφπηεο γηα ηελ επηινγή ηεο 

απηφκαηεο ή ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο φπσο θαη γηα ηελ απνκφλσζή ηνπ, επίζεο ζα 

ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ απφ ηε λέα 

γελλήηξηα φπσο επίζεο ηα φξγαλα ελδείμεσο ηάζεο – έληαζεο θ.ιπ. 

 

η. Γηα ηελ απηφκαηε κεηαγσγή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφκαηνη ηεηξαπνιηθνί 

δηαθφπηεο (Α/Γ) νλνκαζηηθήο εληάζεσο ησλ 2000Α, αλνηθηνχ ηχπνπ (ζπξφκελνπ) 

(draw out) κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε, επίζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

πελία ζέζεσο εληφο-εθηφο (open-close), ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηάζε 230V AC, 

θηλεηήξα ηαλχζεσο ειαηεξίνπ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC θαη βνεζεηηθέο επαθέο. 

Ζ ζχλδεζε ησλ Α/Γ κεηαμχ ηνπο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κπάξεο απφ 

ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ θαζαξφηεηαο 99%, θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη νλνκαζηηθήο 

έληαζεο ίζεο κε ησλ Α/Γ, επηπιένλ ζα ππάξρνπλ δηακνξθσκέλα πέικαηα κπαξψλ, 

γηα ηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ. 
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ηα. Οη Α/Γ ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζπκκεηξηθνχ ηξηθαζηθνχ 

βξαρπθπθιψκαηνο 65 ΚΑ (380-415 V), ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ξπζκηδφκελε 

ειεθηξνληθή δηάηαμε πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξθφξηηζε θαη ην βξαρπθχθισκα θαη ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο IEC 60947, VDE 

660, ζα έρνπλ δε πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ απφ δηεζλψο, αλεμάξηεην ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ πίλαθα. 

 

ηβ. Οη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηψλ ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

πλνιηθφο ρξφλνο ηάλπζεο ηνπ 

ειαηεξίνπ <200 ms 

Γηάξθεηα δσήο 20.000 

Μέγηζηε ζπρλφηεηα ρεηξηζκψλ 20 ρεηξηζκνί αλά ψξα  

 

ηγ. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο (βξαρπθπθιψκαηνο) ην ζχζηεκα ζα θιεηδψλεη 

θαη ζα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Σν φιν ζχζηεκα ειέγρνπ, ρεηξηζκψλ θαη κεηαγσγήο, 

ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001/2000. 

 

15.  Γεληθνί Όξνη – Πξνϋπνζέζεηο  

 

 α. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ. 
  
 β. Ζ Τπεξεζία, κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο, δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη αζπδεηεηί 
νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ε πνηφηεηά ηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην πλεχκα ηεο 
παξνχζαο θαη γεληθφηεξα ηεο κειέηεο. 
 
   γ. ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 
θαηαβηβαζκφο θαη ε κεηαθνξά δηα ρεηξψλ ζε ζέζε ελαπφζεζεο, φισλ ησλ κπαδψλ 
πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο. Αλαιπηηθφηεξα, πεξηιακβάλεηαη ε 
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο απφ ηε ζέζε εξγαζίαο, αλεμαξηήησο χςνπο ή 
απφζηαζεο, ζηε ζέζε ζπγθέληξσζεο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη κπαδψλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα απνκάθξπλζεο απφ ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. Γεληθά, πεξηιακβάλνληαη φια ηα 
απαξαίηεηα  πιηθά, κηθξνυιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαη έληερλεο 
εθηέιεζεο ηνπο. 
 

16.  Πεξηγξαθή ηνπ Σξόπνπ Λεηηνπξγίαο 

 α. ηελ πξφζνςε ηνπ πίλαθα ζα εγθαηαζηαζεί ε ζπζθεπή ειέγρνπ θαη 
επηηήξεζεο ηεο απηφκαηεο κεηαγσγήο, ε δε ζπζθεπή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (δειαδή απηφκαηα – ρεηξνθίλεηα 
– εθηφο). Όζσλ αθνξά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία: 
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 (1) ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη ζε ζέζε εληφο (ΟΝ) ν 
απηφκαηνο δηαθφπηεο ηεο λέαο γελλήηξηαο. 

 (2) ε θάζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ δηθηχνπ, ηα θνξηία ζα 

ειεθηξνδνηνχληαη απφ ηε λέα γελλήηξηα, ζα εθθηλνχλ ηαπηφρξνλα κε ην λέν Ζ/Ε θαη 

ζα είλαη ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα ειεθηξνδνηήζνπλ ηα θνξηία αλάγθεο ζην γεληθφ 

πίλαθα ρακειήο. 

 (3) Ζ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ζα γίλεηαη κε 
θαηάιιεινπο ηεηξαπνιηθνχο Α/Γ 3 ζέζεσλ (ΝΔΟ Ζ/Ε), κε ειεθηξηθή θαη κεραληθή 
καλδάισζε. Σν άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε απφ ηελ ζέζε εληφο (ΟΝ) ζηε ζέζε εθηφο 
(OFF) θαη αληίζηξνθα ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, ψζηε λα 
απνθεχγνληαη νη άζθνπεο δεχμεηο θαη απνδεχμεηο. Ζ δηάξθεηα θάζε εληνιήο θαη νη 
ελδηάκεζνη ρξφλνη εξεκίαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδνληαη. Θα ππάξρνπλ 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηνλ ηξφπν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απφ πνηα πεγή 
ειεθηξνδνηνχληαη ηα θνξηία. 

(4) Αληηθαηάζηαζε ηνπ απηνκαηηζκνχ κεηαγσγήο ΓΔΓΓΖΔ/Ζ/Ε ζηνλ 

γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο κε λέν απηνκαηηζκφ κε controller. 

 

(5) Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζην container ηνπ Ζ/Ε, θαζψο θαη πεξηκεηξηθά 

απηνχ, φπσο επίζεο θαη ηεο εμσηεξηθήο δεμακελήο γηα έιεγρν απηψλ ηηο λπρηεξηλέο 

ψξεο.  

 

17. ύλδεζε Ζ/Ε κε Πίλαθα Απηόκαηεο Μεηαγσγήο 

 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ πίλαθα απηφκαηεο κεηαγσγήο 4x1000Α ζα γίλεη κε 
θαιψδην δηαηνκήο 240mm2 εχθακπην 7 δηαδξνκψλ θαη 25κ. απφζηαζε. 

 

18. Δγγύεζε  

 

α. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο. Μέζα ζηα πξναλαθεξζέληα φξηα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν 

πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη εληφο πέληε 

(5) εκεξψλ, νπνηνδήπνηε εμάξηεκα παξνπζηάδεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή 

βιάβε ή κείσζε ηεο απφδνζεο πνπ νθείιεηαη ζε ειαηησκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο 

θαη φρη ζε εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε δηθή ηνπ δαπάλε (πιηθά, 

εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θ.ιπ.). Δπηπιένλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί επηζεψξεζε  

θαη ζπληεξήζεηο ηνπ Ζ/Ε θάζε εμάκελν, παξέρνληαο βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ππνγξάθνληαο αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν.  

 

β. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε ιφγσ βιάβεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ κέξεο εγγχεζεο 

πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα βιάβε.  
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γ. Άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο δίλεη ην 

δηθαίσκα ζηελ ΠΑ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηνπ 

ελ ιφγσ Ζ/Ε ζε άιιε εηαηξία θαη ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ο πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ή θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ακθηζβήηεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο επηζθεπήο.  

 

δ. Όηαλ απνδεδεηγκέλα ην Ζ/Ε ιφγσ βιαβψλ παξακείλεη ζηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη εθ θαηαζθεπήο ειαηησκαηηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά. 

 

ε. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά κε έλαξμε 

κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ παξάδνζε ηνπ Ζ/Ε ζε ιεηηνπξγία. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε βιάβεο θαη ην πξσηφθνιιν 

πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηελ επαλαιεηηνπξγία. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο κε ιεηηνπξγίαο κεηά ην ρξφλν ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

πξνζκεηξνχληαη θαη νη εκέξεο αξγίαο. 

 

ζη. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη , κεηά απφ 

θάζε απνθαηάζηαζε βιάβεο ή αλσκαιίαο ηνπ Ζ/Ε, λα ζπληάζζεη θαη λα θαηαζέηεη 

ζηελ ΠΑ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο κε ηα αίηηα-παξαιείςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πξφθιεζε απηψλ, θαζψο επίζεο λα αλαγλσξίδεη ηελ αλαλέσζε ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο γηα ην αληηθαηαζηαζέλ εμάξηεκα.  

 

δ. Δπηπιένλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε 

ππνζηήξημεο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ζε αληαιιαθηηθά θαη κε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζή ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ρξφληα κεηά ην 

πέξαο ηεο εγγχεζεο, γηα δηαηήξεζή ηνπ ζε ιεηηνπξγία. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα 

δίλεηαη κε ξήηξα αληηθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε κε λεφηεξν ίδησλ δπλαηνηήησλ. 

 

19. Γπλαηόηεηα πληήξεζεο 

 

α. Ο πξνκεζεπηήο λα δειψλεη θαηά ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζην Φχιιν 

πκκφξθσζεο (ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο) φηη γηα ην Ζ/Ε ππάξρεη 

δπλαηφηεηα επηζθεπήο-ζπληήξεζεο, θαζψο θαη παξνρή ηερληθήο πιεξνθφξεζεο, 

είηε απφ ηελ εηαηξία ηνπ είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, ηα ζηνηρεία ησλ 

νπνίσλ ππνρξενχηαη επίζεο λα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά.  

 

β. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ππνζηεξίμεη ην 

πξνζθεξφκελν πιηθφ κε αληαιιαθηηθά, επηζθεπέο, βαζκνλφκεζε θ.ιπ., ζηελ ηερληθή 
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πξνζθνξά (ζην Φχιιν πκκφξθσζεο) λα αλαθέξεηαη φηη ε ηερληθή ππνζηήξημε 

παξέρεηαη απφ έκπεηξν ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη φηη 

απνδέρεηαη επηηφπνπ επηζθέςεηο απφ αληίζηνηρε επηηξνπή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ ηνπ γηα εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο 

ησλ αλσηέξσ.  

 

20. Αληαιιαθηηθά - Αλαιώζηκα 

 

α. Ο πξνκεζεπηήο λα δειψλεη θαηά ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζην Φχιιν 

πκκφξθσζεο (ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο) φηη γηα ην Ζ/Ε ππάξρνπλ 

ζηελ Διιάδα απνζήθεο κε ηθαλά απνζέκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. 

Δπίζεο λα δειψζεη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ απνζεθψλ θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη 

επηηφπνπ επηζθέςεηο απφ αληίζηνηρε επηηξνπή γηα εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ 

αλσηέξσ. 

   

β. Με ην Ζ/Ε ζα παξαδσζνχλ: 

(1) Απφ πέληε θίιηξα θαπζίκνπ, αέξα θαη ειαίνπ   
(2) Μία ζεηξά ηκάληεο 

(3) Μία ζεηξά ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ πίλαθα 

(4) Μία ζεηξά ειεθηξνλφκσλ πίλαθα ειέγρνπ  

 

21. Αληαιιαθηηθά - Αλαιώζηκα 

 

α. Σν Ζ/Ε θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ 

παξειθφκελα: 

 

(1) Μηα ζπιινγή εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πηζηνπνηήζεσλ θαη εγγχεζεο αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ E.E., γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ επηζθεπή ηνπ Ζ/Ε, εληφο αλάινγεο κεηαιιηθήο εξγαιεηνζήθεο, ζηαζεξά 

ζηεξεσκέλεο επί ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Ζ/Ε. Όια ηα εξγαιεία λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο 

θαη πιηθψλ κεγάιεο αληνρήο (Chrome-Vanadium). Ζ ζπιινγή λα πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ εξγαιεία: 

 

 1/ Σέζζεξα κνλσκέλα θαηζαβίδηα 6/16 (ζηαπξσηά-θνηλά απφ δχν) 

 2/ Μία ζεηξά θιεηδηψλ 8-30 γεξκαλνπνιχγσλα κνλσκέλα 

 3/ Μία πέλζα κε κφλσζε 

 4/ Έλα κπηνηζίκπηδν κνλσκέλν 

 5/ Έλα πιαηπηζίκπηδν κνλσκέλν 

 6/ Έλα θφθηε κνλσκέλν 

 

(2)  Ππξνζβεζηήξα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), 6θηι. 
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(3) Με ηνπο ζπζζσξεπηέο ζα παξαδίδεηαη έλα θηβψηην κε εμνπιηζκφ γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο θαη ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεξκφκεηξν, έλα 

κνλσκέλν θιεηδί γηα ηνπο θνριίεο ησλ πφισλ θαη έλα δεπγάξη γάληηα. 

 

22. Βηβιηνγξαθία – Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 

 

α. Σν Ζ/Ε λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαησηέξσ Σερληθά Δγρεηξίδηα, ζηα ειιεληθά 

ή αγγιηθά: 

(1) Λεηηνπξγίαο   
(2) Γηεξεχλεζεο βιαβψλ 

(3) πληήξεζεο (ζα πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ 

φισλ ησλ θιηκαθίσλ/επηπέδσλ ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

επηπέδνπ γεληθψλ επηζθεπψλ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ηνπ Ζ/Ε). 

(4) Αληαιιαθηηθψλ 

(5) Βαζηθψλ ειεθηξηθψλ – ειεθηξνληθψλ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ  

 

β. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη ρσξίο έμνδα ηεο Τπεξεζίαο, λα παξέρεη 

εθπαίδεπζε 1-4 αηφκσλ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εκεξψλ, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ή ζε ρψξν ηεο ΠΑ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζε 

πξνζσπηθφ πξνηεηλφκελν απφ ηελ ΠΑ, πνπ ζα θαιχπηεη ηνλ ρεηξηζκφ, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ Ζ/Ε κε βάζε «Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο» πνπ ζα 

ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ δηαζέηεη θαηάιιειν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ζα ππνρξενχηαη ζηελ κεηάθιεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα Ζ/Ε, κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, ψζηε 

κε ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα κπνξεί λα θαιχςεη πιήξσο ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο, πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ Ζ/Ε. 

 

δ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ππνβνιή πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ζα απνηειεί 

ζηνηρείν απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.  

 

23. Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο  

 

α. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Σ.Π ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 

(1) Σπρφλ παξακνξθψζεηο, θαθψζεηο, ηελ επηκειεκέλε θαη θαηλνχξγηα 
θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο 

(2) Σελ πιεξφηεηα ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ παξειθφκελσλ, ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε επηδφζεσλ ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο 

(3) Σηο δηαζηάζεηο 
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(4) Σηο επηζεκάλζεηο 

(5) Σελ νξζφηεηα ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ) 

(6) Σελ νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε  

 

24. Δπηζεκάλζεηο 

 

α. ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ Ζ/Ε λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα κεηαμνηππίαο, ζηελ 

νπνία λα είλαη ηππσκέλα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

(1) Ολνκαζία πιηθνχ θαη κνληέιν 
(2) Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ην έηνο 

(3) Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή - πξνκεζεπηή 
(4) Σν ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηνπ Ζ/Ε 

(5) Οη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Ε ζηα ειιεληθά 

 

25. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ επηδησθφκελνπ 
ζθνπνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ζ/Ε, γλσζηνχ θαηαζθεπ-
αζηηθνχ νίθνπ, πηζηνπνηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαηά ISO 9001/2008, θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο θαηά OHSAS 1801/2007, 
ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ φπσο έρεη 
αλαιπζεί ζηελ αλσηέξσ Σ.Π. Αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζα θέξεη επίζεο θαη ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ Ζ/Ε (ISO 9001/2008), ην νπνίν ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα θέξνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη ηεο 
γελλήηξηαο. 
 

26. Μέηξα Αζθαιείαο 

            

 α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη φζα 
αλαγξάθνληαη ζηηο θάησζη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο: 
 

(1) Π.Γ. 17/96 ("Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνµέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπµµφξθσζε µε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 

91/383/EOK") θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.159/99, θαη 

 
(2) Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ 

θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ), φπσο απηή ηζρχεη θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

 κρνο (Η) Αλδξέαο Μαξίλνο           
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Τπδθηήο ΚΔΓΑ/Ε                                                           

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΖΝ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
(ππφδεηγκα) 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ  

ΠΡΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ ΤΠΖΓ 

 
 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
(1) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ – 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ (2) 

   

      

      

      

 
     Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ  

(ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ 
πξνζθέξνληνο.) 
 
 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ νπνία δειψλεηαη ζπκκφξθσζε 

(2) Αλαγξάθεηαη απάληεζε-παξαηήξεζε, σο πξνο ηελ ζπκθσλία ή ηελ ππεξθάιπςε 

ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο, ηεο παξαγξάθνπ ή ππνπαξαγξάθνπ ηεο πξνδηαγξαθήο 

ηνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ πνπ ζπκπιεξψζεθε ζηελ ίδηα 

γξακκή ηεο πξψηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξνδηαγξαθήο 

(πρ, αλαγξαθή έλδεημεο «πκθσλψ», παξαπνκπή ζε ζαθψο νξηδφκελν ζεκείν 

ππνβαιιφκελνπ ηερληθνχ θπιιαδίνπ θιπ). 

 
 
 

 

 Δπγφο (Ο)Ζιίαο Παπαδφπνπινο 
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Πξ.Οηθ ΚΔΓΑ/Ε 

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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                ΚΔΓΑ/Ε 
                    ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»                                                  ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
ηε Φ.831/1023/ΑΓ.1959/561                     Ενχκπεξη, 27 επ 19 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ Νν………… 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ ΣΟΤ ΚΔΓΑ/Ε 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ : ……………………………. 
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Π Η Ν Α Κ Α  
 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν     Τ Μ Β Α  Ζ            …/.… 
 
 
Α.  ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
      ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ                                      
 
       Άξζξν 1ν      :    Γεληθνί Όξνη 
 
Β.   ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
      ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
      Άξζξν  2ν      :   Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο  
      Άξζξν  3ν      :   Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
      Άξζξν  4ν      :   Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ  
      Άξζξν  5ν      :   Κπξψζεηο-Δθπξφζεζκε Φφξησζε-Παξάδνζε 
      Άξζξν  6ν      :   Απφξξηςε πκβαηηθψλ Τιηθψλ - Αληηθαηάζηαζε 
      Άξζξν  7ν      :   Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ  
      Άξζξν  8ν      :   Δγγπήζεηο 
 
Γ.    ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ  
      ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
      Άξζξν   9ν     :   Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Παξνρέο Δγγπήζεσλ θ.ι.π 
 
Γ.    ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
       ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
      Άξζξν  10ν    :  Υξφλνο Παξάδνζεο 
      Άξζξν  11ν    :  Παξάδνζε – Παξαιαβή 
      Άξζξν  12ν    :  πζθεπαζία 
      Άξζξν  13o    :  Απφξξηςε Τιηθνχ – Παξαπνκπή ζε Γεπηεξνβάζκηα  Δπηηξνπή 
      Άξζξν  14o    :  Μεηαβίβαζε Κπξηφηεηαο 
      Άξζξν  15ν      :  Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ    
 
Δ.    ΜΔΡΟ  ΠΔΜΠΣΟ 
       ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
 
       Άξζξν  16o    :  Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο 
       Άξζξν  17o    :  Οινθιήξσζε χκβαζεο 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΚΔΓΑ ΕΟΤΜΠΔΡΗΟΤ (ΚΔΓΑ/Ε) 
ΣΖΛ. :  22940-51030 
 
 
                         ΑΡΗΘΜΟ  ΤΜΒΑΖ: ………./..… 
 
 
 
ΠΟΟ ΤΜΒΑΖ     :   ……………… € 
 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ ΣΟΤ ΚΔΓΑ/Ε  
                                
                
  
ην Ενχκπεξη ζήκεξα ……………………………….ζηα Γξαθεία ηνπ ΚΔΓΑ/Ε.……….. 
νη ππνγεγξακκέλνη : …………………………………. Γθηήο ηνπ ΚΔΓΑ/Ε, σο 
εθπξφζσπνο ηεο ΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
Φ.831/ΑΓ………/………../………… Καηαθπξσηηθή Απφθαζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ πξνκήζεηα …………………. θαη ε εηαηξεία «…………………………..», ΑΦΜ 
…………………., Οδφο ………………, αξηζκ. .………, Σει., ………………, FAX 
.……………,πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 
………………………………………………… ……………………………………… κε 
Α.Γ.Σ …………………………, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν 
ζην εμήο “Πξνκεζεπηή” ησλ αγαζψλ φπσο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηα άξζξν δχν 
(2) ηεο ζχκβαζεο.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
Άξζξν 1ν 

Γεληθνί Όξνη 
 
 1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-
16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 
 
 2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη 
απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ ιακβάλνληαη απφ 
νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί 
ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ.  
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο 
 
 1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
………………………………….., σο εμήο: 
 
Α/Α CPV Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 
ΜΜ Πνζ  Σηκή ΜΜ 

ρσξίο Φ.Π.Α. 
(€) 

πλνιηθή 
Αμία ρσξίο 
Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
(%) 

        

        

        

        

ύλνιν ρσξίο Φ.Π.Α. (€) :   

 Φ.Π.Α. (€) :   

ύλνιν κε Φ.Π.Α. (€) :   

 
 2. ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο (6,27868%), 
νη νπνίεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 
 
   (α) Τπέξ ΜΣΑ 4%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Γ. 3981/59. 

   (β) Τπέξ Δ.Λ.Ο.Α.Α. 2%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.Γ. 398/74. 

   (γ) Τπέξ Υαξηφζεκνπ 0,12%, (6 * 2%) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.187/43 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα 
Σειψλ Υαξηνζήκνπ (ΠΓ 28/1931 ΦΔΚ Α‟ 239) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

   (δ) Τπέξ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 0,024%, (0,12 * 20%) ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4169/1961 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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   (ε) Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4115/2013, άξζξν 26, παξ. 7, σο ηξνπνπνηήζεθε κε άξζξν 375, παξ.5, ηνπ 
Ν.4412/16. 

      (ζη) Υαξηφζεκν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
0,00042% (0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζκ. 
5143/11-12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.). 

   (δ)  Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 
0,06%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ΄ 
Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 

                         (ε) Τπέξ ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
6 ηεο ππ΄ Αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

 
3. Ζ πξνκήζεηα απαιιάζζεηαη θξαηήζεσλ ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 
 
4. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 

(Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4%, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ 
αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.4254/2014. 

 
 5. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά 
έμνδα: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ 
– δνθηκψλ θαη ινηπά έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη 
Πνζνηηθή Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο. 
 
  β. Όια ηα έμνδα πηζηνπνίεζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιίζεσλ, 
θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή 
θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ. 
 
  γ. Κάζε άιιν θξπθφ έμνδν ην νπνίν δελ πξνζδηνξίζζεθε ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 
Άξζξν 3ν  

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
  
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ΔΠΠ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 
 
  α. Ζ εμφθιεζε 100% ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ΔΠΠ ηεο 
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Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη 
Πνζνηηθήο Παξαιαβήο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
  β. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν κε Σαθηηθφ 
Υξεκαηηθφ Έληαικα (Σ.Υ.Δ.). 
 
  γ. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη εμήληα (60) εκέξεο, ππνινγηδφκελσλ απφ 
ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 
νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 
 
  δ. Ζ πξνκήζεηα ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 
16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ 
εμήληα (60) εκεξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν 
πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα 
ην πξψην εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 
ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε 
ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. 
  ε. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 
 
   (1) Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 
 
   (2) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (κε έγθαηξε ππνβνιή 
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθπησζε 
ιφγσ ησλ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 
 
  ζη. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή.   
 
 2. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα έρνπλ σο θάησζη: 
 
  α. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ή ζε 
πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ 
απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
  β. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ / παξνρήο ππεξεζηψλ, εθδνζέλ απφ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε εκεξνκελία έθδνζεο φρη λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηεο χκβαζεο. 
 
  γ. Γξακκάηην εηζαγσγήο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηελ απνζήθε ηεο 
Μνλάδαο ππαγσγήο ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε. 
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  δ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγία «γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ από Φνξείο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο». 
 
  ε. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
 
  ζη. Λνηπά πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά. 
 
 3. Ζ εμφθιεζε ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. ε θαλέλα Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο 
Παξαιαβήο δελ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ή επηθπιάμεηο ηεο ΔΠΠ ή φιεο νη 
αλαγξαθφκελεο παξαηεξήζεηο – επηθπιάμεηο ηεο ΔΠΠ ζα έρνπλ απνθαηαζηαζεί, ην 
νπνίν ζα βεβαηψλεηαη κε λεψηεξν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο 
Παξαιαβήο πνπ ζα ζπληαρζεί πξνο ηνχην απφ ηελ ΔΠΠ θαη ζα πξνζππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
  β. Θα έρνπλ θαηαινγηζζεί νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ 
Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε παξεθθιίζεηο ή 
θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή παξαβίαζεο ινηπψλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο. 
 
  γ. Ο Πξνκεζεπηήο ζα έρεη πξνζθνκίζεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
χκβαζε δηθαηνινγεηηθά. 

 
Άξζξν 4ν  

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηώηνπ 
 

 1. Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα 
ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ (ΔΟΔ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ 
επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 
4412/16. 
 

 2. ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ 
(ΔΟΔ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

 
  α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γχλαηαη λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ Πξνκεζεπηή 
απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 
ζην άξζξν 74 ηνπ λφκνπ.    
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Άξζξν 5ν  

Κπξώζεηο  γηα Δθπξόζεζκε Φόξησζε - Παξάδνζε 
 
 1. Αλ ηα ζπκβαηηθά είδε θνξησζνχλ- παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά 
ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ Ν. 4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% 
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
 
 2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 
εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο απηψλ. 
 
 3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα 
θφξησζε – παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 
παξήιζε πέξαλ ηνπ επιφγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν 
δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο – 
παξάδνζεο. 
 4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
 
 5. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 

Άξζξν 6ν 
Απόξξηςε πκβαηηθώλ Τιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα 
ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 
κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε 
αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα 
πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη 
ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 
 
 2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί 
νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ 
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πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή 
κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη 
απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ  Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ κε 
ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ 
ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ε 
Μνλάδα κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 
 3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε 
ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή 
εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 
 

Άξζξν 7ν  
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ 

 
 1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε φηαλ: 
 
  α. Σν ζπκβαηηθφ είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
   (1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή. 
 
   (2) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην 
ηνπ Πξνκεζεπηή. 
 
   (3) Πιεκκχξα. 
 
   (4) εηζκφο. 
 
   (5) Πφιεκνο. 
 
   (6) Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ππνπξνκεζεπηή / 
ππνθαηαζθεπαζηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 
   (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 
   (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξσ βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξσ βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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Άξζξν 80 
Δγγπήζεηο 

 
 Ο πξνκεζεπηήο  θαηέζεζε σο εγγχεζε, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ‟ αξηζκ. ……………………………. επηζηνιή, ηζρχνο 
κέρξη ηελ………………………. πνζνχ επξψ …………………………………. πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζ‟ απηφλ κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε 
θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
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MΔΡΟ ΣΡΗΣΟ  
ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
Άξζξν 9ν 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Παξνρή Δγγπήζεσλ θ.ι.π 
 
 1. Ζ πξνκήζεηα ………………………………. ζα γίλεη κε βάζε ηελ Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή σο ην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Δξγνζηάζην  Καηαζθεπήο :  ……………………………………………….  
 
 3. Ο Πξνκεζεπηήο παξέρεη φιεο ηηο εγγπήζεηο σο θαη θάζε άιιε ππνρξέσζε 
πνπ αλέιαβε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ππ‟ αξηζ. 
........... Γηαγσληζκνχ, σο ην Παξάξηεκα «Β» ηεο χκβαζεο, θαη ζχκθσλα κε ηε 
δέζκεπζή ηνπ, ζην θαηαηεζέλ ΣΔΤΓ, κε ηελ νπνία απεδέρζε πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 4. Δγγχεζε :  Ο πξνκεζεπηήο παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ……. 
…………. απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ (ζχληαμε πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο) .  

 
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ –  ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
 

Άξζξν 10ν  
Υξόλνο Παξάδνζεο 

 
 1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα είλαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα παξαδψζεη πνζφηεηα ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
κηθξφηεξε απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα εθάζηνπ είδνπο, φρη ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν 
(2) ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία 
ησλ παξαδνζέλησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ηεο πξψηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ζα είλαη 
ίζε ή  κεγαιχηεξε απφ ην ήκηζπ (50%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο χκβαζεο θαη ε 
ηειεπηαία παξάδνζε ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ σο άλσ ηεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο. 

 
Άξζξν 11ν  

Παξάδνζε - Παξαιαβή  
 
 1. Ζ παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ΔΓΡΑ ηεο Μνλάδαο (ΚΔΓΑ/Ε). 
  
 2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΠΠ , ε νπνία ζα 
νξηζζεί κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, αθνχ ηεξεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία :  
 
  α. Ο πξνκεζεπηήο πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο έξρεηαη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο ΔΠΠ γηα ηελ έγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο 
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Τπεξεζίαο γηα λα βξεζεί ν αλαγθαίνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη λα θαζνξηζζεί ε 
εκεξνκελία παξαιαβήο. 
             
  β. Όκνηα, ν πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 
Αζθαιείαο (ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία ζα γίλεη παξάδνζε ησλ εηδψλ), άδεηα εηζφδνπ 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 
 
  γ. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. Δηδηθφηεξα, 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΠΠ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηνλ ηφπν παξάδνζεο κε 
ηελ ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο, 
παξνπζία ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ δειψζεη φηη 
επηζπκεί λα παξαζηεί ζηελ παξάδνζε, κεηά απφ εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απεπζχλεη ε 
ΔΠΠ, κεηά ηελ δηελέξγεηα καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, εθφζνλ απφ ηελ χκβαζε 
πξνβιέπεηαη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Σν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη 
Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ζπληάζζεηαη απφ ηελ ΔΠΠ, πξνζππξνγξάθεηαη απφ ηελ 
ΔΠΠ θαη ηνλ Πξνκεζεπηή ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
  δ. Όηαλ εθηφο απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε απαηηνχληαη θαη άιινη 
έιεγρνη (φπσο ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία), ζπληάζζεηαη 
απφ ηελ ΔΠΠ, εθηφο απφ ην Πξσηφθνιιν Μαθξνζθνπηθνχ Διέγρνπ θαη 
Γεηγκαηνιεςίαο θαη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ή 
Απφξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Δάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ είδνπο, φινη νη έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ ΔΠΠ θαη δελ κεζνιαβνχλ 
εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο 
Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηελ ΔΠΠ, ρσξίο λα 
πξνεγεζεί ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Μαθξνζθνπηθνχ Έιεγρνπ θαη Γεηγκαηνιεςίαο. Σν 
θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
  ε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ, ε ΔΠΠ κπνξεί: 
 
   (1) Να παξαιάβεη ηα ζπκβαηηθά είδε 
 
   (2) Να παξαιάβεη ηα ζπκβαηηθά είδε κε παξαηεξήζεηο ιφγσ 
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο 
 
   (3) Να απνξξίςεη ηα ζπκβαηηθά είδε  
 
 3. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα ζπκβαηηθά είδε εληφο ησλ 
πξνζεζκηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ χκβαζε. 
 
 4. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/16, θαηά κέγηζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν παξάδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 206, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 
πξνκεζεπηή. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
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εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, 
ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. ηελ 
πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο 
δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.    
 
 5. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηελ 
ΔΠΠ γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα ζπκβαηηθά είδε, 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
 
 6. ε πεξίπησζε πνπ ε χκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή 
θαη άιινπο ειέγρνπο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΠΠ ή θαη ειέγρνπο πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα, δνθηκαζηήξηα), ηα νπνία 
αλήθνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο. ε πεξίπησζε 
πνπ ε χκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο 
πνπ δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
πξνζθφκηζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζ‟ απηήλ ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ ΔΠΠ.  
 

Άξζξν 12ν  
πζθεπαζία  

 
 1. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ ηεο ζχκβαζεο είλαη απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο, ρσξίο λα  επηβαξχλεηαη ε Τπεξεζία θαη δελ επηζηξέθεηαη  ζηνλ 
πξνκεζεπηή. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη 
παξαθάησ ελδείμεηο :  
 
  α. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο. 
  
  γ. Δίδνο θαη πνηφηεηα. 
            
  δ. Μέγεζνο είδνπο. 
               
 2. Σν πξνζθεξφκελν πιηθφ ζα είλαη θαηλνχξγην – ακεηαρείξηζην θαη ζα 
παξαδνζεί εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο. 
 

Άξζξν 13ν  
Απόξξηςε Τιηθνύ –  Παξαπνκπή ζε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή  

 
 1. Γηα πεξηπηψζεηο απφξξηςεο - αληηθαηάζηαζεο ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16.  
 
 2. Γηα πεξηπηψζεηο παξαπνκπήο ζε δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/16.  
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Άξζξν 14ν  
Μεηαβίβαζε Κπξηόηεηαο  

 
 1. Ζ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχληαμε ηνπ 
αληηζηνίρνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ 
ΔΠΠ. Με ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο 
θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα παξαιακβάλεη 
απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ηνλ ζρεηηθφ ηίηιν θπξηφηεηαο. 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα κεηαβηβάζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηελ θπξηφηεηα 
φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, ειεχζεξε βαξψλ, απαηηήζεσλ ηξίησλ επ‟ απηψλ, 
δηεθδηθήζεσλ θαη λνκηθψλ ειαηησκάησλ. 
 

Άξζξν 15ν 
Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

 

 Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε 
θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν 
πξνκεζεπηήο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Με ηνλ ίδην ηξφπν 
θαη κε ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ πξνέξρνληαη απφ 
πνηληθέο ξήηξεο. 
 

MΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ  
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ  

Άξζξν 16ν  
Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο ύκβαζεο  

 
 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 
 

Άξζξν 17ν  
Οινθιήξσζε ύκβαζεο  

 
 Ζ χκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 
  α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ 
πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ 
θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 
  β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ 
παξαδφζεθαλ. 
 
  γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
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  δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ χκβαζε. 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 
 1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 
 

2. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο 
πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

 
 3. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε 
ζχκβαζεο ή παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 
 
 4. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Ο                                                                                              Ο 
       ΓΗΟΗΚΖΣΖ       ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθή Τπεξεζίαο 
«Β» Πξνζθνξά Πξνκεζεπηή Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή 

 

 
 

 

 κρνο (Η) Αλδξέαο Μαξίλνο           
       ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Τπδθηήο ΚΔΓΑ/Ε                                                           

γφο (ΤΔ/ΑΤΛ) Διεπζ. Κακπαλάθε 

 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/Ε  
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