
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΣΗΣΑΒΟΙΩΣΙΑ 

  ΔΗΜΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: 

ΔΘΜΟΣ ΟΩΟΜΕΝΟΥ 

 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ :136/10-01-2020 

ΤΜΒΑΗ: EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Θ/Μ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΤ/ΣΙΟ 

ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΡΟΥ ΣΤΘ Τ.Κ 

ΟΩΟΜΕΝΟΦ 

 CPV: 31700000-3,42520000-
7,44322100-4,51100000-
3,71632100-8,72254000-0, 

72200000-7 

   
 

  

  

 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 65.069,00 € με ΨΡΑ 24% 

 
Ταχ.Δ/νςθ: 28θσ Οκτωβρίου 

ΤΜΒΑΗ:  
 

Τ.Κ. – Ρόλθ: 32300, Ορχομενόσ    

Ρλθροφορίεσ: Γεϊργιοσ Στάμου ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Το ζργο χρθματοδοτείται  

από ιδίουσ πόρουσ και από 

ζκτακτα ανειδίκευτα 
Τθλζφωνο: 2261351115  

email:gstamou@orchomenos.gr  

Fax:2261351114  

Ιςτότοποσ: www.orchomenos.gr  

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

(του άρθρου 117  του ν. 4412/16) 

 
ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΙΑΝΟΤΡΙΟ  2020 

 

http://www.orchomenos.gr/




  

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία ΑλαζέηνπζαοΑξρήο 
 

 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΟΩΟΜΕΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 28θσ Οκτωβρίου 

Ρόλθ Ορχομενόσ 

ΤαχυδρομικόσΚωδικόσ 32300 

Τθλζφωνο 2261351115 

Ψαξ 2261351114 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@orchomenos.gr 

Αρμόδιοσγια πλθροφορίεσ Βλζπε παρακάτω πίνακα 

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

 
Αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό: 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΩΝΙΚΘΣ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ  ΔΘΜΟΥ  

28θσ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2261351115  2261351114 INFO@ORCHOMENOS.GR 

mailto:dedisa@de
disa.gr 

 

 
 

Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για παροχι πλθροφοριϊν είναι ο: 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

 

 Γεϊργιοσ Στάμου 
28θσ Οκτωβρίου 2261351115 2261351114 gstamou@orchomenos.g 

 
Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι (Α.Α.) είναι  ΟΤΑ: ΔΘΜΟΣ OΩΟΜΕΝΟΥ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ. 
 
Κφρια δραςτηριότητα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 
. 
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ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο1.1 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα 
δηαγσληζκνύ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου  Ορχομενοφ, οδόσ  28θσ Οκτωβρίου, τθν 23θ-01-2020, ϊρα 
10:00 πμ (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι 23/01//2020.και ϊρα 10:00 πμ 
Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.  
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ 
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε(5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο 
προθγοφμενων εδαφίων. 
Στθ περίπτωςθ που αποβεί άγονοσ ο διαγωνιςμόσ κα επαναλθφκεί τθν επόμενθ Εβδομάδα τθν ιδια θμζρα τθν 
ίδια ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο.





  

1.2 ηνηρείαΓηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 117 του Ν.4412/2016. 

 
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ορχομενοφ από ιδίουσ πόρουσ και από 
ανειδίκευτα ζκτακτα ζςοδα.. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει το Κ.Α  02.25.7131.0004 με τίτλο 
«Εγκατάςταςθ Θ/Μ  εξοπλιςμοφ ςε αντ/ςιο άρδευςθσ κλειςτοφ τφπου ςτθν Τ.Κ Ορχομενοφ» ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν  ετϊν 2019- 2020 του Ψορζα. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεοζύκβαζεο 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ  προμικεια και εγκατάςταςθ  ενόσ ρυκμιςτι ςτροφϊν για κινθτιρεσ 
άρδευςθσ ιςχφοσ 315 kw  ο οποίοσ κα λειτουργεί ςε τζςςερα ςθμεία με ειδικό λογιςμικό ωσ εφεδρικό του 
υπάρχοντοσ  ρυκμιςτι (INVERTER) εγκατεςτθμζνοσ ςε μεταλλικό πίνακα.Επίςθσ κα εγκαταςτακεί ζνασ 
θλεκτρονικόσ πιεςοςτάτθσ,ζνασ φυςθτιρασ, κα γίνει εγκατάςταςθ καλωδιϊςεων πάνω ςε γαλβανιςμζνθ 
ςχάρα.Επίςθσ, ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει  τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

, 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  
Ι τθσ παροφςασδιακιρυξθσ. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ  
εφόςον τθροφνται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 
 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων 
και Τπθρεςιών του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου1, 

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 
 
 
 

 
 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

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

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





  

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

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

τθσ με αρ. 57654/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

τθσ με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

τθσ  υπ αρικ  52   /2019  τεχνικι μελζτθσ που ςυνζταξε θ  Δ/νςθ Τεχνικϊν  Υπθρεςιϊν του Διμου 

το πρωτογενζσ αίτθμα για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  

τθν  αρικ10495  /2019 απόφαςθσ του Δθμάρχου Ορχομενοφ περί ζγκριςθσ διάκεςθσ   πίςτωςθσ και τθν 
αρικ 145/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  περί εγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν  και των 
όρων διακιρυξθσ 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Α. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε  ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) . 

 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο , ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016  ςε μία θμεριςια του Νομοφ. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται κα αναρτθκεί και ςτθ Διαφγεια. 

Θ Διακιρυξθ και θ τεχνικι μελζτθ  κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ : www.οrchomenos.gr. 

 
 

Β. Ζξοδα δημοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον προμθκευτι που κα ανακθρυχκεί 
ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

1.5 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.�rchomenos.gr./




  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 
 





  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

θ προκιρυξθ  

θ παροφςα Διακιρυξθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, τα 

οποίαείναι:ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ  

ςφμβαςθσ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρρου/ςμόσ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙΙ-ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ  www.orchomenos.gr 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ  από τον αρμόδιο υπάλλθλο κ.Γεϊργιο Στάμου τθλ:2261351115 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
 
1.Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται,  το αργότερο  5 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

          2.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε   
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 

           2.Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία     
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Επίςθσ, αν ςτο κείμενο των προςφορϊν τυχόν εμπεριζχονται ξενόγλωςςοι όροι, ονόματα, ονοματολογίεσ, 
μονάδεσ μζτρθςθσ, ςυντομογραφίεσ και άλλεσ ςυναφείσ λζξεισ, δεν απαιτείται θ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
 





 
 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο 
 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

 
 

 

 
 
 
  
 





 
 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό  ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

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

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

 
 





 
 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)καιIKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Eάν ςτισ άνω περιπτϊςεισ (α)  ζωσ (ςτ)  θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ,αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5)  ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι του. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκαθάριςησ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

 





 
 

 
 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,, 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ, 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ () θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςκεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ,αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.4 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.5 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ 
που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που 
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 





 
 

2.2.3.6 Θ απόφαςθ  για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ θ μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ  παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν.4412/2016 

2.2.3.7 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ  ςτον οποίο  ζχει επιβλθκεί με τθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.4412/2016 θ ποινι αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
τθν παροφςα ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
 
 

 

 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο. 

 
 

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινή αποκλειςμοφ,να διακζτουν αποδεδειγμζνα : 

1) Να ζχουν εγκαταςτιςει  επιτυχϊσ ζνα   ςφςτθμα inverter ιςχφοσ ζωσ 315kw ςε    αντ/ςιο άρδευςθσ  τα 
τελευταία τρία χρόνια  με ςχετικι βεβαίωςθ εγκατάςταςθσ και  λειτουργίασ. 

2) Να ζχουν κζςει ςε λειτουργία και παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ αντ/ςίου  άρδευςθσ τα τελευταία 
τρία  ςυνεχι χρόνια ίδιασ δυναμικότθτασ ι μεγαλφτερθσ( εννζα  θλεκτρικά  μοτζρ –ιςχφοσ 315kw 
ζκαςτο)  που κα αποδεικνφεται με τισ ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραφεί με ελάχιςτο χρόνο  24ωρθσ 
λειτουργίασ  90 θμζρεσ. 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ που κα προβεί ςτθν εγκατάςταςθ του  εξοπλιςμοφ κα πρζπει   είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων  με  εμπειρία ςε εγκατάςταςθ inverter 
‘αρδευςθσ για κατθγορίεσ εργων Α1 και ανω  για  Θ/Μ θ εμπειροτζχνθσ θλεκτρολόγοσ  εγγεγραμμζνοσ 
ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων ςτθν κατθγορία Θ/Μ με άδεια κίνθςθσ ζωσ 
315kw 

 

. 





 
 

 

 

 
 
 

2.2.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων προςκομίηουν αντίςτοιχο ΤΕΥΔ, οι 
εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων . 

 

 

2.2.7 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων, 
2.2.4,2.2.5,  τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙΙ – ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 . Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.orchomenos.gr) 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα. 

Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ.





 
 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 

2.2.8 Απνδεηθηηθά κέζα 
 
 
 
. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 
105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 
2.2.5- 2.2.6). 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ 
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία 
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα 
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν1. 
Επιςημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτην παροφςα Διακήρυξη, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί ζωσ τρεισ 
(3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ,  

 οι υπεφθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ 
τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που 
δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του *θ Α.Α. 
δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα 
αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

                                                           
 





 
 

 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων 
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2.γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ 
του πιςτοποιθτικό. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι 
τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. 
βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι 
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Επιςημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφοροφν ςτην απόδειξη τησ απαίτηςησ του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητασ για την άςκηςη επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοθεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 





 
 

διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν 
οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 
φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ2 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 





 
 

 
 
 
 

 
 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

 
 
 Α) θ  πλζον ςυμφζρουςα  προςφορά από οικονομικι άποψθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 

Καηάξηηζε – Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 
 

 

2.3.3 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται είτε από όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 
Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.3.4 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.1 είτε (α) με κατάκεςι τουσ 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με 
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ....). Σε περίπτωςθ 
ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον 
ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.1 τθσ παροφςασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι 
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοπ οιθκεί 
εγκαίρωσ. 
 
2.3. 5 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 
 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 
Προςφορά 

του ….. 
για την προμήθεια: «……………….» 

με αναθζτουςα αρχή ……. 
και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορών…..i 

2.3.6 Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο διαγωνιςμό, θ οποία 
αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  
ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
(ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  
Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 2.3.11 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία 
τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.3.11 Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν 
τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο 
αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.3.12 τθσ παροφςασ . 
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου . 
2.3.7.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.1 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 





 
 

Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 
2.3.8.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που 
παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.3.9. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.3.10. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

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

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 





 

 
 

 
 

 

2.3.11 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» 

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ 
το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ δ/νςθ:www.orchomenos.gr και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙI – ΤΕΥΔ), 

. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.3.12 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ωσ κατωτζρω: 

 

Θ προςφορά κα δίνεται για το ςφνολο   εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ χωρίσ το ΨΡΑ. 

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

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι  του Ραραρτιματοσ  τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

 





 

 
 
 

 

2.3.13 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τεςςάρων 
(4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.3.14 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.3.3 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.4. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.3.11. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ),2.3.12 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.3.13. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι . 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ  ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσκαιςτθνπερίπτωςθοικονομικϊνφορζωνπουςυμμετζχουνείτεαυτοτελϊσείτεωσμζλθενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ  παροφςασ και το 
άρκρο 102 του ν. 4412/2016





 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ– ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

3.1.1 Παραλαβή και εξζταςη των φακζλων προςφοράσ  
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.1 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ 
υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων 
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται 
δεκτι άλλθ προςφορά. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ  (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον 
φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον 
υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και 
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ 
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 
Ν.4412/2016. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο 
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 
και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ 
λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 
οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν 
κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και 
β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και 
των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ 
οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ,





 

εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ3.  

3.1.3 την περίπτωςη ιςοδφναμων προφορών, δηλαδή προςφορών με την ίδια ςυνολική τελική 
βαθμολογία μεταξφ δφο ή περιςςοτζρων προςφερόντων η ανάθεςη γίνεται : η αναθζτουςα αρχή 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλήρωςη μεταξφ των οικονομικών φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλήρωςη γίνεται ενώπιον τησ Επιτροπήσ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτών των οικονομικών φορζων

                                                           
 





 

 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήοδηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 
 

 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ  20  θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο 
άρκρο 2.2.8τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο 
να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο 
όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ . Επιςθμαίνεται ότι, θ 
αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ροςοςτό 
ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 
αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται 
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο 
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 
ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ





 

 

 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ςυμφωνθτικοφ 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
 

3.4 Δλζηάζεηο 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ 
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 
δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ . H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 
άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν,από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ 
οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα . Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 
Γ ια το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

 

 





 

.ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει.  
.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν 
ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να 
γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ.4. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 4.4.3. Θ 
ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει 
τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

                                                           
 





 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
 
 

 

 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν β) 5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτο Διμο. 
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακώσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικών Προςφυγών επιβάλλεται 
(άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β').) 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ …..% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο .....τθσ παροφςασ *θ παράγραφοσ αυτι ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν 
Α.Α. με βάςθ τουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και παραπομπι ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ διακιρυξθσ 
ι του Ραραρτιματοσ ......αυτισ+ 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 





 

ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από ποςόν 
που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, 
με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται 
θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ 
προκαταβολισ+. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ 
του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ' τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 

 
 
 
 
 
 





 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 
 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και εγκαταςτιςει τα υπό προμικεια είδθ   και κζςει ςε 
δοκιμαςτικι λειτουργία μζχρι 21-05-2020. 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τισ εγκαταςτάςεισ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
είδοσ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά τθν προςκόμιςθ του υλικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ αυτοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο των εγκαταςτάςεων, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 
 

6.2.1. H παραλαβι του υλικοφ γίνεται από επιτροπι, πρωτοβάκμια, που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν 
παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου 
. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ του υλικοφ διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ του είδουσ γίνεται με τουσ ακόλουκουσ 
τρόπουσ: 

α) μακροςκοπικι εξζταςθ του είδουσ 

β) πρακτικι δοκιμαςία του είδουσ .(Δοκιμαςτικι λειτουργία) 

 Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν επιτροπι (πρωτοβάκμια) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και 
ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ 
ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του 
άρκρου 208 του Ν.4412/16. 





 

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

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι του υλικοφ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε δεκαπζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ του υλικοφ. 

Αν θ παραλαβι του υλικοφ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει το είδοσ αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτου, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
εγκατάςταςθ παραλαβισ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφι του ςτα βιβλία τθσ, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊνπρωτοκόλλων. 

 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ –Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3 του άρκρου 213 του ν.4412/2016. 

 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, το 
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ και κατατίκεται πριν 
από τθν ζναρξθ του χρόνου καλισ λειτουργίασ. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

O ανάδοχοσ εγγυάται για τα εξισ: 

- Τθν καλι λειτουργία του  εξοπλιςμοφ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ που κα κακορίηεται ςτισ 
προςφορζσ των διαγωνιηομζνων και αξιολογείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα  τθσ 

 





 

παροφςασ διακιρυξθσ. Ο χρόνοσ αυτόσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ. Ο 
χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ επί ποινι αποκλειςμοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ (1) 
ζτουσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το χρόνο εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ κατά τρεισ (3)μινεσ. 

- Πτι κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει με δικζσ του δαπάνεσ τθν 
άμεςθ αντικατάςταςθ κάκε μζρουσ του  μθχανιματοσ που κα παρουςιάηει βλάβθ ι φκορά λόγω κακισ 
ποιότθτασ ι κακισ ςυναρμολόγθςθσ, κακϊσ και τθν επιςκευι κάκε βλάβθσ γενικά που οφείλεται ςε 
όμοιεσ αιτίεσ. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια του αναδόχου να κάνει τισ πιο πάνω ενζργειεσ, 
αυτζσ κα τισ κάνει ο Διμοσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου ι κα γίνει με άλλο τρόπο που κα 
αποφαςίηεται από τθν Αρχι. 

- Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
 
 
 
 





 

7. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ επί ποινι αποκλειςμοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ 
(1) ζτουσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το χρόνο εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ κατά τρεισ (3)μινεσ. 

- Πτι κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει με δικζσ του δαπάνεσ τθν 
άμεςθ αντικατάςταςθ κάκε μζρουσ του  μθχανιματοσ που κα παρουςιάηει βλάβθ ι φκορά λόγω κακισ 
ποιότθτασ ι κακισ ςυναρμολόγθςθσ, κακϊσ και τθν επιςκευι κάκε βλάβθσ γενικά που οφείλεται ςε 
όμοιεσ αιτίεσ. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια του αναδόχου να κάνει τισ πιο πάνω ενζργειεσ, 
αυτζσ κα τισ κάνει ο Διμοσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου ι κα γίνει με άλλο τρόπο που κα 
αποφαςίηεται από τθν Αρχι. 

 

- Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ορχομενόσ  10 - 01-2020 
                                                                                 Η  ΔΗΜΑΡΧΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 
Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο 
Σνπνζέηεζε λένπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC (inverter) 315kW γηα ηελ νκαιή ιεηηνύξγεηα ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ ζε πνιιαπιέο ρακειέο πίεζεο κέζσ ηνπ ππάξρνλ δηθηύνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ 
θαη ιεηηνπξγηά ηνπ λένπ inverter σο  εθεδξηθό ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ππάξρνληνο ξπζκηζηή 
ζηξνθώλ inverter. 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ-ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
 
Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε - ύλδεζε κε ππάξρνλ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ - πεδίνπ λένπ 
ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC (inverter) ην νπνίν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε δηθό ηνπ πίλαθα . 
Σνπνζέηεζε λέαο παξνρήο ξεύκαηνο γηα ζύλδεζε ηνπ λένπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC (inverter) 
κε ππάξρνλ πίλαθα - πεδίν κε θαιώδηα δηαηνκήο ΝΤΤ 3Υ240+180 14m, ζράξα θαισδίσλ 
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκό 500Υ50Υ3mm 3m, θαιώδηα ζύλδεζεο inverter κε θηλεηήξα ΝΤΤ 
3Υ185+95 30m.  
ε ππάξρνλ θηλεηήξα 315KW ζα γίλεη κεηαηξνπή ζην θαπάθη πνπ βξίζθεηαη ε θηεξσηή ςύμεο 
ηνπ θηλεηήξα ώζηε λα ηνπνζεηεζεί λένο θπζεηήξαο γηα ηελ ςύμε ηνπ θηλεηήξα κε βεβηαζκέλε 
θπθινθνξία ηνπ αέξα θαζώο ν θηλεηήξαο ζα ιεηηνύξγεη ζε πνιύ ρακειέο ζηξνθέο θαη δελ 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ςύμε κε ηελ ππάξρνλ θηεξσηή. Ο λένο θπζεηήξαο ζα είλαη 
ηξηθαζηθόο 1,0 HP ζηηο 1350rpm κε παξνρή αέξα 6500m3/h θαη πίεζε 150Pa θαη ζα είλαη 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ θηλεηήξα. Ο πίλαθαο ηνπ θπζεηήξα ζα είλαη 
ηξηθαζηθόο κεηαιιηθόο 50Υ60 πξνδηαγξαθώλ ce πνπ ζα πεξηέρεη ξειέ αζπκκεηξίαο, ζεξκηθό 
ππεξθόξησζεο, απηνκαηηζκό πνπ ζα ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ 
ξπζκηζηή ζηξνθώλ ac (ηnverter) θαζώο θαη ερεηηθό alarm κε ζβήζηκν ηνπ inverter όηαλ 
ππάξρεη ζθάικα ζηνλ θπζεηήξα. Γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ λένπ inverter απαηηείηαη ηξηθαζηθόο 
πίλαθαο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή δηαζηάζεσλ 600Υ2150Υ605 πξνδηαγξαθώλ CE  ζα πεξηέρεη 
γεληθό απηόκαην δηαθόπηε κε ζεξκηθή θαη καγλεηηθή πξνζηαζία 3X800A – 8KV – 50KA κε 
πιήξε θαισδίσζε γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ inverter κε εμαλαγθαζκέλε ςύμε πηλάθα 1300m^3/h 
κε ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαζώο θαη θίιηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ζθόλε. H πόξηα ζα έρεη ηα 
νπηηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ inverter θαζώο θαη δηαθόπηεο γηα ηηο ξύζκηζεο ηνπ inverter. 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπνζέηεζε 2 ειεθηξνληθώλ πηεζνζηάησλtransmiter κε θαιώδηα 
ζύλδεζεο 2Υ1,5 + κπιεληάδ 30m , κε ραξαθηεξηζηηθά: 4…20mA θαη 0-100bar πξηλ θαη κεηά 
ηελ δηθιείδα θαζώο θαη βάλεο γηα ηελ απνκόλσζε ηνπο 30bar, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζία 
από ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο κε δεκηνπξγία νπήο ζηνλ αγσγό θαη ηνπνζέηεζε 2 
εηδηθώλ εμαξηεκάησλ 0,5 ίληζαο.  
 
Απνθαηάζηαζε κόλσζεο αγσγνύ όπνπ ηξαπκαηηζηεί θαηά ηελ εξγαζία.  
Καηά ηελ θάζε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα ππάξμεη πξνγξακκαηηζκόο 
ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ λένπ ξπζκηζηή ζηξόθσλ AC(inverter) κε ηνπνζέηεζε επί ηνπ πίλαθα 
εγθαηάζηαζεο απηνύ δηαθόπηε ηεζζάξσλ ζεκείσλ ξύζκηζεο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αγσγνύ παξνρέηεπζεο λεξνύ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο άξδεπζεο.  
Ο αλσηέξσ δηαθόπηεο ζα κπνξεί λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ ξπζκηζηή ζηξόθσλ AC 
(inverter) ην αληιηνζηάζην ζε δηάθνξεο πηέζεηο αλάινγα κε ηελ δήηεζε λεξνύ αιιά θαη ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε είλαη εθηθηό ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο ηνπ 
Αληιηνζηαζίνπ. 
Δπίζεο ζα ππάξμεη ζπγρξνληζκόο ηνπ λένπ ξπζκηζηή ζηξόθσλ AC (inverter) κε ηνλ 
πθηζηάκελν ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC(inverter) ηύπνπ 315KW έηζη ώζηε εάλ ππάξρεη δήηεζε 
παξνρέηεπζεο λεξνύ ζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από απηέο πνπ θαιύπηεη ην  κνηέξ ησλ 500hp 
θαη λα μεθάλεη απηόκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππόινηπσλ 8 κνηέξ 500hp. 
Θα πξνγξακκαηηζηεί  ν λένο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC (inverter) έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC (inverter) ηύπνπ 315KW λα 





 

αλαιακβάλεη απηόο ηελ όιε ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζε κνξθή by-pass. 
 
Σα πιηθά δηαθόπηεο, θαιώδηα, ξειέ, απηνκαηηζκόο, ινγηζκηθό γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ζα 
ιεηηνπξγνύλ ρσξίο παξεκβάζεηο από κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
ρξεηαζηεί λα ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο πνπ ζα κεηαηξαπεί κε ην παιηό ππάξρνλ πεδίν λα 
ιεηηνπξγεί.  
Όια ηα πιηθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηνλ ρώξν.  
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                ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

 

 

Απαηηήζεηο γηα ηνλ Καηαζθεπαζηή 

 

Πηζηνπνηήζεηο 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελ ηζρύ πηζηνπνίεζε ISO 9001 
θαη ην αληίζηνηρν  ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πεξηβαιινληηθή Πηζηνπνίεζε ISO 
14001 γηα EcoDesign (νηθνινγηθό ζρεδηαζκό). 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ επξσπατθή νδεγία 
ROHS-2 (Πεξηνξηζκόο Δπηθίλδπλσλ Οπζηώλ, Δπξσπατθή Οδεγία CE 2002/95) ε νπνία απαγνξεύεη ηε 
ρξήζε πιηθώλ όπσο κόιπβδνο, 6-ζζελέο ρξώκην θιπ 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ν ζρεδηαζκόο ηεο 
ζπζθεπήο ζα είλαη αλαθπθιώζηκνο ζε βαζκό κεγαιύηεξν ηνπ 70%. 
 
 
 
 

  

 

 





 

Γενικέρ απαιηήζειρ 
 

 
Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα εζληθά  θαη δηεζλή πξόηππα θαζώο θαη ηηο 
ππνδείμεηο όζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξνινγηθό έιεγρν βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ: 
 
-           LV Directive 2014/35/EU EN 61800-5-1: 2007 
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – 
Electrical, thermal and energy. 
(IEC 61800-5-1:2007) 

- IEC61439-1: 2011 
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules 

- IEC61439-2: 2011 
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2 : power switchgear and 
controlgear assemblies 

- EMC Directive 2014/30/EU EN 61800-3/A1: 2012 
Adjustable speed electrical power drive systems – part 3: EMC requirements and specific 
test methods. 
(IEC 61800-3/A1:2011) 

- Machine Directive 2006/42/EC EN ISO 13849-1:2008 Category 3, PL“e” 
Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General 
principles for design 

- EN ISO 13849-2:2012 
Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation 

- EN 61800-5-2:2007 (SIL 3) 
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements 
Functional. (IEC 61800-5-2:2007) 

- EN 62061:2005 (SILCL 3) 
Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic 
and programmable electronic control systems. 
A certification has been carried out by TÜV NORD SYSTEMS GMBH & CO. KG: 
(European Notified Body identified under the number 0045) 
Certificate n° SEBS-A 105339-15 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα εθθίλεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζηξνθώλ 

ελόο ηππηθνύ επαγσγηθνύ θηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα AC θαη ζύγρξνλνπ θηλεηήξα. 
- Οη ξπζκηζηέο ζηξνθώλ AC ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο 

ρακειήο ηάζεο (73/23/CEE θαη 93/68/CEE) θαη EMC (89/336/CEE)  
 
- Οη ξπζκηζηέο ζηξνθώλ AC ζα απνηεινύλ ςεθηαθά ειεγρόκελεο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη' ειάρηζην δηακόξθσζε πιάηνπο παικνύ (PWM) κε ιεηηνπξγία ειέγρνπ ζηξνθώλ 
θαη ιεηηνπξγία αζθαιείαο.  Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ IGBT ζην ηκήκα αλαζηξνθέα γηα ην ζύλνιν ηνπ 
εύξνπο ηζρύoο, θαη ζα δηαζέηνπλ ηηο  παξαθάησ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο :  

 

3.1.1 Γεληθή πξνδηαγξαθή γηα ηππηθό ζύζηεκα ξπζκηζηή ζηξνθώλ: 

 
3.1.1 Γενική πποδιαγπαθή για ηςπικό ζύζηημα πςθμιζηή ζηποθών: 

Ονο Ονομαζηική ηάζη ειζόδος και εύπορ ιζσύoρ Τριφαςικι παροχι μζχρι 800 KW: 

400V +/-15% 50Hz  

(ςυμπεριλαμβανομζνου 380V +/- 10% και 415V +/-

10%) 

 

Ονομαςτικι ςυχνότθτα ειςόδου 50 Hz -5% ζωσ 60 Hz + 5% 

 

Βαθ  Βαθμόρ   πποζηαζίαρ  IP23 ,IP42 και NEMA/UL τφποσ 1 

IP54 ξεχωριςτι παροχι αζρα  και NEMA/UL τφποσ 12 

ύζη  ύζηημα  τύξηρ Φήκ  Φήκηπα απαγυγήρ θεπμόηηηαρ  

ύμθ ζύμθυνα με ηο IEC/EN 61000-3-12 Απμ Απμονικέρ <48% THDi 





 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο: 
 
 

Καηαζηνιή αξκνληθώλ ζην 100 % ηνπ θνξηίνπ  

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61000-3-12 

Κάησ ηνπ 48% ηνπ THDi  γηα ηππηθά ζπζηήκαηα 

ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 

Βαζηζκέλα ζε ηερλνινγία ηξηώλ επηπέδσλ 

Καηαζηνιή αξκνληθώλ από ην 80 % ηνπ θνξηίνπ  

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61000-3-12 

Κάησ ηνπ 48% ηνπ THDi γηα ηππηθά ζπζηήκαηα 

ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 

Βαζηζκέλα ζε ηερλνινγία ηξηώλ επηπέδσλ 

πληειεζηήο κεηαηόπηζεο 0,97 ή αλώηεξνο ζε νλνκαζηηθό θνξηίν 

Απόδνζε 98 % ζην νλνκαζηηθό θνξηίν γηα ηππηθνύο 

ξπζκηζηέο ζηξνθώλ, 

97,5 % ζην νλνκαζηηθό θνξηίν γηα ζπζηήκαηα 

ηππηθώλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ, 

95,5 % ζην νλνκαζηηθό θνξηίν γηα ζπζηήκαηα 

ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ ρακειώλ αξκνληθώλ 

Σάζε εμόδνπ 0 - UN, ηξηθαζηθά 

Υξόλνο επηηάρπλζεο /  επηβξάδπλζεο  Ρπζκηδόκελε δηάξθεηα, γξακκηθή θιηκάθσζε, 

θακπύιε κεηαβνιήο ζρήκαηνο S,  κε κνξθή U  ή 

εμαηνκηθεπκέλε. 

Ιθαλόηεηα ππεξθόξησζεο 

 

- 110% ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο γηα 1 

ιεπ.άλα 10 ιεπηά 

- 150%  ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο κε 

ππεξδηαζηαζηνινγεκέλν ξπζκηζηή ζηξνθώλ 

γηα 1 ιεπ.άλα 10 ιεπηά 

Γηαρείξηζε πξνθίι θνξηίνπ Γηαρείξηζεο γηα δύν πξνθίι θνξηίνπ 

- Καλνληθή ιεηηνπξγία ζε 1.1 In 

- Βαξέσο ηύπνπ ζε 1,5 In 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο  γηα 

ηππηθά ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ  

3K3,0 ...+40°C (-10...+40°C  κε πξναηξεηηθή 

ζέξκαλζε εξκαξίνπ), κέρξη 55°C  κε ππνβηβαζκό 

ξεύκαηνο 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απνζήθεπζεο 1K4 ,- 40°C κέρξη +70 °C 

Μέγηζην πςόκεηξν ιεηηνπξγίαο  Μέρξη 4800 κέηξα 

- 1000 m  ρσξίο ππνβηβαζκό ξεύκαηνο 

1000…4800 m  ππνβηβαζκό ξεύκαηνο 

Μεραληθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην ζηαηηθό 

θνξηίν 

3M1 

Μεραληθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην δπλακηθό 

θνξηίν 

3M3 

Μεραληθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην θζίλνλ θνξηίν 3M2 

ρεηηθή Τγξαζία ζύκθσλα κε ην  

IEC 60068-2-3 

3K5-3K6   

95 %, ρσξίο ζπκπύθλσζε ή ζηάιαμε λεξνύ 

Δπίπεδν πξνζηαζίαο ζθόλεο ζύκθσλα κε ην IEC 

60721-3-3 

3S3 

Δπίπεδν θξαδαζκώλ ζύκθσλα κε ην IEC 60721-

3-3  

 

3M3 





 

Δπίπεδν θξνύζεσλ ζύκθσλα κε ην IEC 60721-3-3  

 

3M3 

Δπίπεδν αληηζεηζκηθόηεηαο θαηά IBC ,ICC, ES 

AC156 

Δπίπεδν 1,5 γηα ηππηθνύο ξπζκηζηέο ζηξνθώλ 

Ηιεθηξνζηαηηθή εθθόξηηζε θαηά IEC/EN 61000-4-2 Δπίπεδν 3 

Δθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ θαηά IEC/EN 

61000-4-3 

Δπίπεδν 3 

Σαρεία ξηπή κεηαβαηηθώλ θαηά IEC/EN 61000-4-4 Δπίπεδν 4 

Αληνρή ζε ππέξηαζε ζύκθσλα κε ην IEC/EN 

61000-4-5 

Δπίπεδν 3 

Αγόκελεο ξαδηνζπρλόηεηεο θαηά IEC/EN 61000-4-

5 

Δπίπεδν 3 

Βαζκόο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο γηα ηππηθνύο 

ξπζκηζηέο ζηξνθώλ 

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61800-5-1  

ζύκθσλα κε ην UL 508C 

 

Βαζκόο 2, κέρξη 15 KW (20 HP) 

Βαζκόο 3, άλσ ησλ 15 KW (20HP) 

Βαζκόο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο γηα ζπζηήκαηα 

ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 

ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61800-5-1  

Βαζκόο 2  γηα IP23  θαη IP42 

Βαζκόο 3 γηα IP54 

EMC ζύκθσλα κε ην IEC/EN 61800-3 Μέρξη 300 κέηξα κήθνο θαλνληθνύ θαισδίνπ 

θηλεηήξα 

 

 Δπίπεδν C1   50  κέηξα κε πξόζζεην 

θίιηξν 

 Δπίπεδν C2   50 κέηξα  

 Δπίπεδν C2   150  κέηξα κε πξόζζεην 

θίιηξν 

 Δπίπεδν C3   150 κέηξα  

 Δπίπεδν C3   300  κέηξα κε πξόζζεην 

θίιηξν 

 

Κύξηεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο Τπεξέληαζε,  βξαρπθύθισκα  κεηαμύ θάζεσλ 

εμόδνπ,  βξαρπθύθισκα  αλάκεζα ζε θάζεηο 

εμόδνπ  θαη γε, απώιεηα θάζεο εηζόδνπ, απώιεηα 

θάζεο εμόδνπ, ππεξθόξησζε θηλεηήξα, 

ππέξηαζε, κεησκέλε ηάζε, ππέξβαζε ηαρύηεηαο, 

ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία IGBT, ππεξβνιηθή 

ζεξκνθξαζία ςήθηξαο 

Πηζαλή αλεμάξηεηε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο 

ειέγρνπ 

+24 Vdc 

Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή βξαρπθπθιώκαηνο Μέρξη 100 kAIsc 

 

50 kA ζην ηππηθό πξντόλ 

 

  
 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη ην 100 % ηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ 

ζπλερώο ππό ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο.Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν ξπζκηζηήο ζηξνθώλ 
κπνξεί λα παξέρεη ην απαηηνύκελν ξεύκα εμόδνπ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, 
ν Καηαζθεπαζηήο νθείιεη λα πιεξνθνξήζεη γηα ηελ απαηηνύκελε πηώζε απόδνζεο, εάλ ε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή έξγνπ είλαη αλώηεξε ησλ 50 °C ή 
εάλ ην πςόκεηξν εγθαηάζηαζεο ππεξβαίλεη ηα 1000 m επάλσ από ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.Ο 
ζπληειεζηήο κείσζεο απόδνζεο ζα πξνβιέπεηαη έηζη ώζηε λα κελ πιήηηνληαη νύηε ε δηάξθεηα δσήο 
ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC νύηε θαη ε απόδνζε ηεο κνλάδαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηθαλόηεηαο ππεξθόξησζεο - νύηε θαη ε  αμηνπηζηία ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC. 

 
 





 

 
Σύπνο ειέγρνπ θηλεηήξα  
 
-  Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο 
ιεηηνπξγίαο  θηλεηήξσλ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εθαξκνγήο. 
 
  κεηαβιεηή ξνπή, ηππηθή 
 ιεηηνπξγία πξνζαξκνγήο θνξηίνπ 
  ζηαζεξή ξνπή, ηππηθή 
  εμαηνκηθεπκέλν πξνθίι θνξηίνπ, πέληε ζεκεία 
   

 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εμαζθαιίδεη αθξίβεηα ηαρύηεηαο  10% ηεο ραξαθηεξηζηηθήο νιίζζεζεο 
ηνπ θηλεηήξα  

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εμαζθαιίδεη αθξίβεηα ειέγρνπ ξνπήο  15%  
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εμαζθαιίδεη κέγηζην κεηαβαηηθό ξεύκα 150%  γηα 60δι ηνπ 

νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο 
 
 
 
 
 
Καηαζηνιή ππέξζεζεο αλάθιαζεο ηάζεο κε θηλεηήξεο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ην IEC60034-25 
 
- Μήθνο κε - ζσξαθηζκέλνπ θαισδίνπ θηλεηήξα κέρξη 300 κέηξα: δελ απαηηείηαη πξνθύιαμε 

 
Καηαζηνιή ππέξζεζεο αλάθιαζεο ηάζεο κε θηλεηήξεο πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ην 
IEC60034-25 
 
- Μήθνο κε - ζσξαθηζκέλνπ θαισδίνπ θηλεηήξα κέρξη 50 κέηξα: απαηηείηαη θίιηξν dV/dt 
 
Δγγύεζε γηα ζπζηήκαηα ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ 
 
- Θα παξέρεηαη εγγύεζε εμαξηεκάησλ 12 κελώλ γηα ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή, από ηελ εκεξνκελία 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. 
 

- Θα παξέρεηαη εγγύεζε εμαξηεκάησλ 18 κελώλ γηα ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή, από ηελ εκεξνκελία 
παξάδνζεο. 

 
Τπεξεζίεο 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δπλαηόηεηεο δηαγλσζηηθώλ εμ 

απνζηάζεσο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC νθείιεη λα παξέρεη αθξηβή δηαδηθαζία δηαγλσζηηθώλ κε δπλαηόηεηα 

πξνγξακκαηηζκνύ, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ ζπληήξεζεο.Γηάγλσζε θαη αθξηβήο πεξηνξηζκόο 
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπληήξεζεο. 

 
Αληαιιαθηηθά  
 
- Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη κηα ηαρεία αιπζίδα πξνκεζεηώλ κε 

αληαπόθξηζε ην κέγηζην ζε 48 ώξεο, κε ππνζηήξημε ζε όιν ηνλ θόζκν. 
 

Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο 
 
- Ο Μεηαηξνπέαο Ιζρύoο ζα θέξεη πξνζηαζία από βξαρπθπθιώκαηα αλάκεζα ζηηο θάζεηο εμόδνπ θαη 

ηε γείσζε θαη ηηο ινγηθέο θαη αλαινγηθέο εμόδνπο. 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη θαη' ειάρηζην ηθαλόηεηα ρξόλνπ ππέξβαζεο απώιεηαο ηζρύoο 

από ππόηαζε AC, ίζε κε 200 msec. 
 





 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη επηιέμηκε ιεηηνπξγία ππέξβαζεο ε νπνία επηηξέπεη ζηε 
ινγηθή λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν γηα έλα δεπηεξόιεπην θαη' ειάρηζην ρσξίο βιάβε. 

 
- Με ηελ απώιεηα ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο ηαρύηεηαο, ν ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα θαηαγξάςεη 

ζθάικα θαη/ή ζα ιεηηνπξγεί ζε νξηδόκελε από ην ρξήζηε ηαρύηεηα, ε νπνία ξπζκίδεηαη από 
ξπζκίζεηο ηαρύηεηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ζε ινγηζκηθό ή ηελ ηειεπηαία ηαρύηεηα. 

 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα όηαλ ζπλδένληαη 

αηζζεηήξηα PTC /PT100 /PT1000. 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ησλ αηρκώλ ηάζεο ηνπ θηλεηήξα ( 

dv/dt ) ζην δηπιάζην ηεο ηάζεο ηνπ DC bus 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα παξνπζηάδεη όιεο ηηο βιάβεο ζε απιό θείκελν θαη ζα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο νζόλεο βνήζεηαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ.Γελ 
γίλνληαη απνδεθηνί θσδηθνί. 

 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εκθαλίδεη ζήκα κέζσ LED θνληά ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο ζπζθεπήο 

όηαλ ππάξρεη επηθίλδπλε ηάζε. 
 

 
Δίζνδνη θαη έμνδνη  
 
5.2.1 Θα παξέρνληαη θαη' ειάρηζην νη παξαθάησ ηππηθέο είζνδνη θαη έμνδνη πξνο ρξήζε ζηε δηεπαθή κε 
ην ζύζηεκα ειέγρνπ: 
 
- Αλαινγηθέο είζνδνη:  

 3 x Πξνγξακκαηηδόκελεο είζνδνη ξεύκαηνο 0(4) - 20mA ή 0 – 10V 

 2 αλαινγηθέο είζνδνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε νπνηνδήπνηε 
ησλ PTC, PT100, PT1000 θαη KTY84. 

 
- Αλαινγηθή έμνδνο:  

 2 x Πξνγξακκαηηδόκελεο αλαινγηθέο έμνδνη ξεύκαηνο 0(4) - 20mA ή 0-
10V 

 
- Φεθηαθέο είζνδνη:   

 6 x Πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη ζε απνκόλσζε από ην 
ξεύκα δηθηύνπ 

 ύκθσλα κε ην IEC 61131-2 

 Όιεο νη ςεθηαθέο είζνδνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε 
ελεξγνπνίεζε κε 24V (ινγηθή source) είηε ζε 0V (ινγηθή sink) 

 Γύν ςεθηαθέο είζνδνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο είζνδνη παικώλ 
κέρξη 30 kHz. 

 
- Δίζνδνο αζθαιείαο:   

 Γύν είζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία 
αζθαιείαο STO, SafeTorqueOff 

 ύκθσλα κε ην IEC/EN 61508-1 SIL3. 
 

- Έμνδνη ξειέ:   

 3x Πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο έμνδνη κε επαθή ελαιιαγήο, 
ειεύζεξε ηάζεο  

 ύκθσλα κε ην IEC 61131-2. 

 Μία έμνδνο πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ επηηεξεηή ηνπ πξντόληνο. 
 
- Υξόλνο αληίδξαζεο:   

 2ms  0,5ms (εθηόο από ηα ξειέ) 
 
Θα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ αξηζκνύ εηζόδσλ / εμόδσλ ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC κέρξη: 

- 12 ινγηθέο εηζόδνπο 
- 5 αλαινγηθέο εηζόδνπο 





 

- 2 αλαινγηθέο εηζόδνπο 
- 1 ινγηθή έμνδνο (αλνηθηνύ ζπιιέθηε) 
- 6 ξειέ 

 
Δπηθνηλσλίεο 
 
Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζπγθξόηεζε κηα ελζσκαησκέλε ζύξα Modbus θαη κηα 
ελζσκαησκέλε ζύξα EthernetModbus TCP. 
 
Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα εκπεξηέρεη ελζσκαησκέλν δηαθνκηζηή web 
 

 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία  ρσξίο πξόζζεην ινγηζκηθό  
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Web server κε ελζσκαησκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ επνπηεία ηνπ 

ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC από ην browser ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Internetexplorer, 
MozillaFirefoxθιπ) 

 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Web server κε ελζσκαησκέλεο ζειίδεο, γηα ηα δηαγλσζηηθά 

ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC από ην browser ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Internetexplorer, 
MozillaFirefox θιπ) 

 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Web server κε ελζσκαησκέλεο ζειίδεο γηα ηνλ πίλαθα 

ειέγρνπ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο από ην browserηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Internetexplorer, 
MozillaFirefoxθιπ) 

 
 
Οζόλε γξαθηθώλ 
 
Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη απνζπώκελε νζόλε γξαθηθώλ 
 
- Πιεθηξνιόγην ζρεδηαζκέλν γηα δπζκελείο ζπλζήθεο IP65 
- Πιεθηξνιόγην κε νζόλε γξαθηθώλ. 
- Η εμ απνζηάζεσο ηνπνζέηεζε ζα είλαη δπλαηή  ζε απόζηαζε 10m. 
- Σα εκθαληδόκελα κελύκαηα ζα είλαη απιό θείκελν ζε πνιιαπιέο γιώζζεοζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηελ Διιεληθήο  
- Γελ γίλνληαη απνδεθηά θσδηθνπνηεκέλα κελύκαηα. 
- Θα παξέρεηαη κελνύ απιήο εθθίλεζεο (“SimplyStart“) γηα ηαρεία θαη εύθνιε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαη 

ε ξύζκηζε παξακέηξσλ ζα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε κε πξαγκαηηθά 
κελύκαηα θεηκέλνπ θαη εύξε ξπζκίζεσλ. 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία κε θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα απνθεπρζεί 
παξάλνκε ηξνπνπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ. 

- Σν ηεξκαηηθό πξνγξακκαηηζκνύ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο δηαγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 
ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα  θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο (Δλζσκαησκέλνο κεηξεηήο ελέξγεηαο) . 

-  Αλαθνξά ζε KW  
Ηκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία Αλαθνξά  

-  Σάζεηο κε βάζε δηαθύκαλζε / ρξόλν 
 
Λεηηνπξγίεο απνθιεηζηηθέο γηα εθαξκνγέο αληιηώλ  
 
- από ππεξβνιηθό αξηζκό επαλεθθηλήζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία εηζξνήο γηα λα απνθεπρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρσξίο λεξό. 
 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία "StopandGo" γηα ηελ ειάηησζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC ζε πεξίπησζε πνπ ε αληιία δελ ιεηηνπξγεί 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ειέγρνπ δηεξγαζηώλ (Processcontrol, PID) κε 

ζθνπό ηε δηαηήξεζε κηαο δηεξγαζίαο ζε δεδνκέλε πίεζε ή αλαθνξά ξνήο ζην δίθηπν πδξνδόηεζεο. 
 





 

- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρακειήο δήηεζεο γηα ηνλ νξηζκό δηαζηεκάησλ ηεο 
εθαξκνγήο όπνπ ε δήηεζε λεξνύ είλαη ρακειή, κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 
- Δξγαιεία PC γηα δηακόξθσζε θαη επνπηεία 
 

 
- Ο πξνκεζεπηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ινγηζκηθό PC ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Windows γηα ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC θαη ην ινγηζκηθό ζα 
πξνζθέξεηαη σο πξναηξεηηθή δπλαηόηεηα.Σν ινγηζκηθό ζα παξέρεηαη κε ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη 
κε πξόβιεςε γηα ηε ζύλδεζε ππνινγηζηή PC κε ηνπο ξπζκηζηέο ζηξνθώλ AC.Θα είλαη δπλαηόο ν 
νξηζκόο θαη ε ηξνπνπνίεζε παξακέηξσλ, ν έιεγρνο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ, ε αλάγλσζε 
πξαγκαηηθώλ ηηκώλ θαη ε εθηέιεζε αλαιύζεσλ ηάζεσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

- Σα εξγαιεία PC κπνξνύλ λα ζπλδένληαη ζην ξπζκηζηή ζηξνθώλ κε ελζύξκαηε  ή αζύξκαηε 
ζύλδεζε. 

 
Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ξεύκαηνο γηα ηνλ ξπζκηζηή ζηξνθώλ 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία βξαρπθπθιώκαηνο κεηαμύ θάζεσλ  
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία γείσζεο 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππεξέληαζεο 
 
6.1.3 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία από ζθάικα ηάζεο ζην Ρπζκηζηή ηξνθώλ 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππέξηαζεο από ην Γίθηπν παξνρήο 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππόηαζεο από ην Γίθηπν παξνρήο 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία ππέξηαζεο ζηνλ αγσγό DC (Bus) 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία πξνθόξηηζεο ζηνλ αγσγό DC (Bus) 
 
 
6.1.4 Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ 
 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία από ππεξζέξκαλζε ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ  
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη αλίρλεπζε θάζεο εμόδνπ θηλεηήξα 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη Πξνζηαζία από αηρκέο ηάζεο θηλεηήξα 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη αλίρλεπζε ππεξθόξησζεο θηλεηήξα 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα δηαζέηεη πξνζηαζία έλαληη θξάηεζεο θηλεηήξα (stalling) 
- Ο ξπζκηζηήο ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία παξεκπόδηζεο αλαζηξνθήο γηα λα 

απνθεύγεηαη ε αλαζηξνθή ηεο θαηεύζπλζεο πεξηζηξνθήο ηεο αληιίαο. 
 

 

Έγγξαθα  
 
Σα παξαθάησ έγγξαθα πξέπεη λα παξαδνζνύλ κε ηελ πξνζθνξά: 
 
ρέδηα: ρέδηα δηαζηάζεσλ, ζρέδηα ζπλδέζεσλ ειέγρνπ θαη ζρέδηα CAD, 

κνληέια 2D θαη 3 D γηα ηε βαζηθή κνλάδα. 
 
 
Σα παξαθάησ έγγξαθα πξέπεη λα παξαδνζνύλ θαηά ηελ παξάδνζε: 
 
Δγρεηξίδηα:  Απηά ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

εγθαηάζηαζεο θαη αξρηθήο εθθίλεζεο ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC, ηνλ 
ηξόπν πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθώλ AC, νδεγίεο γηα 
ζπληήξεζε θαη γηα αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ. 

ρέδην:   ρέδηα δηαζηάζεσλ, δηάγξακκα ζπλδέζεσλ ειέγρνπ. 
Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο:  Δθζέζεηο δνθηκώλ 
Καηά παξαγγειία:   Πηζηνπνηήζεηο σο πξνο ηα πξόηππα ηππνπνίεζεο 
Πεξηβαιινληηθέο πηπρέο: Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ξπζκηζηώλ ζηξνθώλ AC ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη κεηαμύ άιισλ έγγξαθα πνπ ζα απνδεηθλύνπλ όηη νη 
επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαζ' νιόθιεξν ηνλ 
θύθιν δσήο ηνπ πξντόληνο (παξαγσγή, δηαλνκή, ρξήζε θαη ηέινο δσήο) 





 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΟΣΑΣΗ (transmiter) 4-20mΑ και 0-100bar ΓΙΑ ΠΙΕΗ ΕΝΣΟ ΚΑΙ ΕΚΣΟ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΗ Ε ΣΑΜΠΛΟ 
Tοποκζτθςθ 2 θλεκτρονικϊν πιεςοςτάτωνtransmiter με καλϊδια ςφνδεςθσ 2Ω1,5 + μπλεντάη 30m , με 
χαρακτθριςτικά: 4…20mA και 0-100bar πριν και μετά τθν δικλείδα κακϊσ και βάνεσ για τθν 
απομόνωςθ τουσ 30bar. 
3.ΦΤΗΣΗΡΑ-ΒΕΝΣΙΛΑΣΕΡ Ε ΣΡΙΦΑΙΚΟ ΡΕΤΜΑ με Μοτζρ 1,0 HP ςτισ 2350prm 
Σε υπάρχον κινθτιρα 315KW κα γίνει μετατροπι ςτο καπάκι που βρίςκεται θ φτερωτι ψφξθσ του 
κινθτιρα ϊςτε να τοποκετθκεί νζοσ φυςθτιρασ για τθν ψφξθ του κινθτιρα με βεβιαςμζνθ 
κυκλοφορία του αζρα κακϊσ ο κινθτιρασ κα λειτοφργει ςε πολφ χαμθλζσ ςτροφζσ και δεν μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ψφξθ με τθν υπάρχον φτερωτι. Ο νζοσ φυςθτιρασ κα είναι τριφαςικόσ 1,0 HP ςτισ 
1350rpm με παροχι αζρα 6500m3/h και πίεςθ 150Pa και κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ για 
τοποκζτθςθ ςτον κινθτιρα. Για τθν ςφνδεςθ του νζου φυςθτιρα απαιτείται τριφαςικόσ πίνακασ με 
ρελζ αςυμμετρίασ και κερμικά υπερφόρτωςθσ κακϊσ και αυτοματιςμό ο οποίοσ κα τον κζτει ςε 
λειτουργία και παφςθ ςυμφϊνα με τθν λειτουργία του κινθτιρα που κα ςυνεργάηεται με τον inverter.   
4.ΒΑΝΕ 0,5 ίντςασ 30bar (Σοποθζτηςη  επί του αγωγοφ εξόδου νεροφ) 
Tοποκζτθςθ ςτον αγωγό εξαγωγισ νεροφ ςτο ςθμειο που είναι το transmiter 2 βάνεσ με ανοχι 
πίεςθσ  30bar. Θ τοποκζτθςθ  κα πραγματοποιθκεί με δθμιουργία οπισ ςτον αγωγό και τοποκζτθςθ 
2 ειδικϊν εξαρτθμάτων 0,5 ίντςασ. 
 
 
.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΡΕΤΜΑΣΟ     η οποία περιλαμβάνει: 
5.Eγκατάςταςθ αγωγϊν καλωδίων  ρεφματοσ    ςε ςχάρα γαλβανιςμζνθ  από  υπάρχον πεδίο εωσ νζο 
ρυκμιςτι ςτροφϊν ac (inverter) με  καλϊδια διατομισ τφπου ΝΥΥ (3χ240+180). 
6.εγκατάςταςθ αγωγϊν καλωδίων ςε ςχάρα γαλβανιςμζνθ  διατομισ τφπου ΝΥΥ 3χ185+95 για 
τροφοδοςία ρεφματοσ του μοτζρ ανεμιςτιρα  ψφξθσ κινθτιρα 315 κw   , 
7.Σχάρα γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ 500χ50χ3mm 

 
8.ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Ρεριλαμβάνει τθν απαςχόλθςθ για 50ωρεσ ειδικευμζνου προςωπικοφ ςτθν εγκατάςταςθ-ρφκμιςθ 
του ανωτζρω εξοπλιςμοφ ςτο αντλιοςτάςιο άρδευςθσ κλειςτοφ τφπου ςτθν κοινότθτα Ορχομενοφ. 
Ο φορζασ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να διακζτει εργολθπτικό πτυχίο ςτθν κατθγορία Α1 και άνω για 
ζργα Θ/Μ θ να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα με άδεια κίνθςθσ ζωσ 315 kw. 
9.ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Ρεριλαμβάνει τθν απαςχόλθςθ για 25 ιμερεσ (ςε 18ωρθ θμερθςία λειτουργία)  με ζναρξθ 
λειτουργίασ τθν 25/4/2020 ειδικευμζνου προςωπικοφ ςτθν λειτουργία  του  αντλιοςτάςιο άρδευςθσ 
κλειςτοφ τφπου ςτθν κοινότθτα Ορχομενοφ . 
Kατά τθν διαδικαςία λειτουργίασ τόςο του νζου Θ/Μ εξοπλιςμοφ όςο και του υφιςτάμενου  Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκοφν ρυκμίςεισ ςτθν λειτουργία του νζου λογιςμικοφ από τον ρυκμιςτι 
ςτρόφων που κα τοποκετθκεί ςε ςυνεργαςία με τον υφιςτάμενο inverter.  
Θα πραγματοποιθκεί παραμετροποίθςθ των ανωτζρω ρυκμίςεων ςε ειδικά κουμπιά του πίνακα λειτουργίασ 
ανάλογα με τισ επικυμθτι λειτουργία του αντλιοςταςίου ςε παροχι νεροφ. 
Θα υπάρξει καταγραφι των ρυκμίςεων αυτϊν ςε ειδικό βιβλίο οδθγιϊν που κα παραδοκεί ςτο διμο που κα 
υποδεικνφει τον τρόπο λειτουργίασ. 
 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  ΕΓΟ :    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ Θ/Μ ΣΕ ΑΝΤ/ΣΙΟ 

ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ              ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΣΤΘΝ  Τ.Κ ΟΩΟΜΕΝΟΥ                                                                                                                       

ΔΘΜΟΣ   ΟΩΟΜΕΝΟΥ          ΨΟΕΑΣ: ΔΘΜΟΣ ΟΩΟΜΕΝΟΥ 

Δ.Τ.Υ   ΔΘΜΟΥ                                         ΡΟΥΡ.:  65.069,00 €  

                      ΥΡΗΜ. :   ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΝΙΚ/ΣΑ 

                           ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΘΣ : 52/2019                 

                                                             ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΘΣ 

Α/Α Δίδνο Τιηθνύ Δίδνο 

κνλάδαο 

Πνζόηεηα Σηκή 

Μνλάδαο 

Γαπάλε € 

1 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ 

AC  γηα θηλεηήξεο 

αληιηώλ 

άξδεπζεο(inverter-

315 kw) 

 

   ηεκ 

 

    1,00 

 

37.800,00 

  

37.800,00 

2 Hιεθηξνληθόο 

πηεζνζηάηεο 

   ηεκ     2,00    900,00  1.800,00 

3 Φπζηηήξαο 

βεληηιαηέξ 

   ηεκ     1,00  1.800,00      

1.800,00 

4 Βάλεο ν,5 ηληδώλ    ηεκ     2,00    100,00 

           

  200,00 

5 Καιώδηα 3ρ240+180    m     14,00    115,00  1610,00 

6 Kαιώδηα 3ρ185+95    m     30,00     80,00   2.400,00 

7 ράξα γαιβαληζκέλε   500ρ500ρ3 

mm 

     3,00     11,00    33,00 

8 Eξγαζία 

ηνπνζέηεζεο 

εμνπιηζκνύ 

  ώξεο      50     70,00  3.500,00 

9 Γνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία Η/Μ 

εμνπιηζκνύ 

     Ηκέξεο      25 

Ηκέξεο κε 

16 ώξεο 

εκεξήζηαο 

δνθηκήο  

   133,28  3.332,00 

    ύλνιν 52.475,00 

    ΦΠΑ 24 12.594,00 

    Γεληθό 

ζύλνιν 

65.069,00 

 

                                                     ΟΩΟΜΕΝΟΣ    10-12-2019 
 
                  Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 ΘΕΩΘΘΘΚΕ  
  
 
              ΓΕΩΓΙΟΣ  ΣΤΑΜΟΥ                                                      ΛΕΜΟΝΙΑ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΘ 
             ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                ΑΩΙΤΕΚΤΩΝ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

 

                                                

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ                 

 

       

TITΛΟ ΕΡΓΟΤ EΓΚΑΣΑΣΑΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Ε ΑΝΣ/ΙΟ ΑΡΔΕΤΗ 

(ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) ΣΗΝ Σ.Κ ΟΡΥΟΜΕΝΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ 52/2019 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΝΙΔ/ΣΑ 
ΠΡΟΤ/ΜΟ 52.475,00  € + 12.594,00€ ΦΠΑ 24%= 65.069,00€ 

 

                              ΕΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

                       

    

                                        Αριθμητικά……………. €(εκτός ΥΠΑ 24%) 

 

Ολογράφως………………………………………………………………€(εκτός ΥΠΑ 24%) 

 

Γενικό σύνολο με το ΥΠΑ 24%...............................................................................€ 

 

 

                    ----------------------------------------------------------------- 

                                Σόπος  και  ημερομηνία 

                                          Ο  ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

 

                  Ονοματεπώνυμο  και σφραγίδα  υπογράφοντος 

 

 

 

                                                

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΧΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ                 

 

       

TITΛΟ ΕΡΓΟΤ EΓΚΑΣΑΣΑΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Ε ΑΝΣ/ΙΟ ΑΡΔΕΤΗ 

(ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) ΣΗΝ Σ.Κ ΟΡΥΟΜΕΝΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ 52/2019 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΝΙΔ/ΣΑ 
ΠΡΟΤ/ΜΟ 52.475,00  € + 12.594,00€ ΦΠΑ 24%= 65.069,00€ 

 

                              ΕΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

                       

    

                                        Αριθμητικά……………. €(εκτός ΥΠΑ 24%) 

 

Ολογράφως………………………………………………………………€(εκτός ΥΠΑ 

24%) 

 

Γενικό σύνολο με το ΥΠΑ 24%...............................................................................€ 

 

 

                    ----------------------------------------------------------------- 

                                Σόπος  και  ημερομηνία 

                                          Ο  ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

 

                  Ονοματεπώνυμο  και σφραγίδα  υπογράφοντος 
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