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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                                                                 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ                     

 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ. 16/2019 

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ζγκριςη όρων δημοπράτηςησ και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια φωτιςτικών ςωμάτων τεχνολογίασ LED». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 302/2019 
 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 03-07-2019, ημζρα Σετάρτη και ώρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ακανάςιοσ Τςακάλωφ», φςτερα από τθν 
αρικ.πρωτ.:οικ. 40178/3350/27-06-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα 
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν βρζκθκαν 
παρόντα (5) μζλθ, 4 τακτικά και 1 αναπλθρωματικό, ιτοι: 
 
 
Παρόντεσ       Απόντεσ 
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ, Πρόεδροσ      1. Κωνςταντόπουλοσ Σπυρ., τακτικό μζλοσ 
2. Γιϊτθ Γεωργία, τακτικό μζλοσ      2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ, τακτικό μζλοσ 
3. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ, τακτικό μζλοσ     3. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ, τακτικό μζλοσ 
4. Λιόντοσ Ιωάννθσ, τακτικό μζλοσ      4. Νάςτοσ Δθμιτριοσ, τακτικό μζλοσ 
5. Δοβανάσ Ελευκζριοσ, αναπλ. μζλοσ     5. Γκόγκοσ Κων/νοσ, τακτικό μζλοσ 
 
Στθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ελευκερία Κοντοφ για τθν 
τιρθςθ των πρακτικϊν. 
 

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω εκτόσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ κζμα, το οποίο ςυηθτείται με τθ ςυναίνεςθ όλων 
των παρόντων μελϊν τθσ Επιτροπισ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ ειςιγθςθ του 
Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου κ. Σπυριδάκθ, θ 
οποία ζχει ωσ εξισ: 
Κφριοι Σφμβουλοι, ςτον Διμο υπάρχει ανάγκθ προμικειασ φωτιςτικών ςωμάτων 
τεχνολογίασ LED. 
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Για τθν παραπάνω προμικεια ζχει ςυνταχκεί θ αντίςτοιχθ μελζτθ από τθν Διεφκυνςθ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, θ οποία και ζχει αναρτιςει ςτο ΚΗΜΔΗΣ το αντίςτοιχο πρωτογενζσ 
αίτθμα. Προκειμζνου να διενεργθκεί θ προμικεια, πρζπει με απόφαςι ςασ να εγκρίνετε 
τουσ όρουσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ. Για τον ςκοπό αυτό κζτουμε υπόψθ ςασ το ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ και 
παρακαλοφμε για τθν ζγκριςι του. 
 
Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ: 
 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006. 
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010. 
3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Τθν ειςιγθςθ του Αναπλθρωτι Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

του Διμου κ. Σπυριδάκθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν 
προμικεια με τίτλο: «Προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED», οι οποίοι 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

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

 
Κατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για λόγουσ νομιμότητασ 
κατ7 άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 
4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την επίδοςη τησ απόφαςησ 
καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 
 
 

Θ παροφςα απόφαςη ζλαβε αφξοντα αριθμό 302/2019. 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ (Ακολουθοφν υπογραφζσ) 

 
 
                   Ακριβζσ Απόςπαςμα  
Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
 
                      Θωμάσ Γιωτίτςασ  
                 Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED 

με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ 
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     Ιυάννινα:  

                        Απιθμ. Ππυη. :  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήπςξη ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού (άνυ ηυν οπίυν) με 

κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ 

πποζθοπά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ-ηιμήρ (ζςμθεπόηεπη πποζθοπά) 

για ηην  Ππομήθεια θυηιζηικών ζυμάηυν ηεσνολογίαρ LEDγια ηη κάλςτη ηυν 

αναγκών ηος Δήμος Ιυαννιηών, πποϋπολογιζμού 3.000.000,00 € 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

Ο Διμαρχοσ Ιωαννίνων διακθρφςςει τθ Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, Θλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ 

αναδόχου για τθν παραπάνω προμικεια, ωσ εξισ:  

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 

A/A Κωδικόσ CPV Ρεριγραφι 

1 34993000-4 Φωτιςτικά οδϊν 

2 34991000-0 Φωτιςτικά ςϊματα υπαίκριων χϊρων 

3 31532800-2 Βραχίονεσ φωτιςτικϊν 

4 45316110-9 Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ οδϊν 

5 44212250-6 Ιςτοί  

6 50232110-4 Θζςθ ςε λειτουργία εγκαταςτάςεων δθμόςιου 
φωτιςμοφ 

7 32441200-8 Εξοπλιςμόσ Τθλεμετρίασ και ελζγχου 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.000.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 2.419.354,84 €,  ΦΡΑ: 580.645,16 €). 

Θ Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, Θλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και καλεί τουσ ενδιαφερομζνουσ οικονομικοφσ 

φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ αυτισ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Διμοσ Ιωαννιτϊν 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κωλζττθ 14 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45444 

Χϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2  

Τθλζφωνο  

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3  

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5ο Διμοσ Ιωαννιτϊν, ΝΡΔΔ και ανικει ςτθν Γενικι κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ).6 
αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ζχει τισ κατά το Σφνταγμα και τουσ οικείουσ Νόμουσ 
αρμοδιότθτεσ αυτοφ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (OTA).  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 8 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 9 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2 
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   
5 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

8
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : - » 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ιωαννιτϊνμε προχπολογιςμό 
3.000.000,00 € με Κ.Α. : 02.20.7135.002προχπολογιςμοφ τωνοικονομικϊν ετϊν 2019 – 2020 του Φορζα 11. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ («ο Διαγωνιςμόσ») είναι θ αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ 
του Διμου Ιωαννιτϊν. Θ εκπονθκείςα μελζτθ αποτελεί μια προςπάκεια του Διμου Ιωαννιτϊν να 
παρζμβει ςτθν υποδομι του δθμοτικοφ φωτιςμοφ τθσ πόλθσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν 
ποιοτικι αναβάκμιςθ του φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ ςε μία μεγάλθ περιοχι του Διμου.  

Ριο ςυγκεκριμζνα κα γίνει θ προμικεια 2.649 νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED, τα οποίακα 
τοποκετθκοφν/εγκαταςτακοφν τόςο ςε υφιςτάμενεσ υποδομζσ οδικοφ φωτιςμοφ, όςο και ςε νζεσ και κα 
τεκοφν ςε λειτουργία. Επιπλζον αυτϊν, κα γίνουν νζεσ παρεμβάςεισ ςτθν υποδομι ςε αντικατάςταςθ 
παλαιϊν υποδομϊν του δθμοτικοφ φωτιςμοφ και κα εγκαταςτακεί Σφςτθμα Τθλεδιαχείριςθσ Φωτιςμοφ, 
ζτςι ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα άμεςθσ εποπτείασ, απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ και ελζγχου του 
δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ. 

Εκτόσ από το αναμενόμενο οικονομικό όφελοσ, κα επιτευχκεί ποιοτικό όφελοσ από τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςτο ςφνολο του Διμου, αλλά και ςε ςυγκεκριμζνα υποφωτιςμζνα 
ςθμεία. Θα ςθμειωκεί μείωςθ τθσ φωτορφπανςθσ, ενϊ, πλζον, κα υπάρχει χρωματικι ομοιομορφία του 
δθμοτικοφ φωτιςμοφ ςε όλεσ τισ περιοχζσ του Διμου. Θ υπό δθμοπράτθςθ ςφμβαςθ εντάςςεται ςτον 
Αειφόρο Ενεργειακό Σχεδιαςμό του Διμου Ιωαννιτϊν.  

Θ προμικεια χωροκετείται ςε οδοφσ του Διμου Ιωαννιτϊν τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου και κα 
καλφψειμεγάλο μζροσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Διμου. Θα αντικαταςτακοφν τα φωτιςτικά ςε 
οδοφσ τουΔιμου, κακϊσ προτείνεται θ αντικατάςταςθ λαμπτιρων τεχνολογίασ ατμϊν νατρίου (Na) 
υψθλισ πίεςθσκαι ατμϊν υδραργφρου (Hg) με φωτιςτικά ςϊματα νζασ τεχνολογίασ LED. Σε αρκετζσ 
οδοφσ, θ αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων δεν κα πραγματοποιθκεί «ζνα προσ ζνα», κακϊσ θ 
μελζτθ καταργεί ςθμαντικό αρικμό  φωτιςτικϊν ςθμείων, τα οποία κα υποδειχκοφν ςτον Ανάδοχο από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ρροβλζπεται,επίςθσ, θ εκτζλεςθ εργαςιϊν που προκφπτουν τόςο από τθνκατάργθςθ φωτιςτικϊν ςθμείων 
(αποκαταςτάςεισ ςε πεηοδρόμια και θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ), όςοκαι από τθν αναβάκμιςθτθσ υπάρχουςασ 
υποδομισ (προμικεια νζων ιςτϊν και ανακαίνιςθ βαφισ παλαιϊν ιςτϊν). 

Οι παρεμβάςεισ διακρίνονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ και αφοροφν ςτουσ εξισ τομείσ:  

• Τυπικό οδικό φωτιςμό  

• Κρεμαςτό φωτιςμό  

• Φωτιςτικά ςϊματα ςε ιςτοφσ ΔΕΔΔΘΕ  

• Αρχιτεκτονικό φωτιςμό (φωτιςτικά ςϊματα ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ) 

Αναλυτικότερα, ο Διαγωνιςμόσ ζχει τα εξισ αντικείμενα:  

                                                           
10

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
11

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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α/α 1.  Τθν προμικεια:  

 των κατάλλθλων φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ για 
τθναντικατάςταςθ των υπαρχόντων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

 κατάλλθλων ιςτϊνα)δθμοτικοφ φωτιςμοφ και β)ςτιριξθσ κρεμαςτοφ δικτφου δθμοτικοφφωτιςμοφ. 

 κατάλλθλων βραχιόνων για τθν εγκατάςταςθ ςε ιςτοφσ α)του δικτφου και β) του ΔΕΔΔΘΕ. 

 αςφρματων ελεγκτϊν φωτιςτικοφ. 

 αςφρματοσ κεντρικόσ ελεγκτισ (κόμβοσ) ελζγχου – επικοινωνίασ (Gateway). 

 λογιςμικό κεντρικισ διαχείριςθσ και ελζγχου. 

α/α 2.  Τισ εργαςίεσ: 

 αφαίρεςθσ των υφιςτάμενων ιςτϊν, βραχιόνων, φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτα ςθμεία που κα 
υποδειχκοφν και τοποκζτθςθσ/εγκατάςταςθσ ςτα ίδια ι ςε νζα ςθμεία των νζων ιςτϊν δθμοτικοφ 
φωτιςμοφ, βραχιόνων και φωτιςτικϊν ςωμάτων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 πλιρουσ ανακαταςκευισ υφιςτάμενου δικτφου δθμοτικοφ φωτιςμοφ (υπόγειο δίκτυο, 
πεηοδρόμια, βάςεισ ιςτϊν).  

 δθμιουργίασ νζου υπόγειου δικτφου και εκτζλεςθσ εργαςιϊν που προκφπτουν τόςο από τθν 
κατάργθςθ φωτιςτικϊν ςθμείων (αποκαταςτάςεισ ςε πεηοδρόμια και θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ), όςο 
και από τθν απαίτθςθ αναβάκμιςθσ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ (κακαριςμόσ και ανακαίνιςθ 
βαφισ υφιςτάμενων ιςτϊν, πίλαρ δθμοτικοφ φωτιςμοφ). 

 αντικατάςταςθσ και επζκταςθσ τθσ υποδομισ του υφιςτάμενου κρεμαςτοφ δικτφου δθμοτικοφ 
φωτιςμοφ. 

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται από τον Ανάδοχο θ απρόςκοπτθ 
λειτουργία του δικτφου δθμοτικοφ φωτιςμοφ τθσ πόλθσ.  

Μζροστωναποξθλωμζνωνφωτιςτικϊν κα παραδοκοφν από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε χϊρο 
που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Το είδοσ και θ ποςότθτα των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα 
αποφαςιςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποδείξει νόμιμο τρόπο με τον οποίο 
κα διαχειριςτεί τα υπόλοιπα αποξθλωμζνα φωτιςτικά. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει ςτον Διμο χωρίσ ουδεμία πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Διμου, ωσ 
απόκεμα αςφαλείασ, ποςότθτα ίςθ με το δφο τοισ εκατό (2%) τθσ ςυνολικισ προσ προμικεια ποςότθτασ 
(και ςε κάκε περίπτωςθ ποςότθτα ίςθ ι μεγαλφτερθ του ενόσ (1) τεμαχίου) από κάκε τφπο και ιςχφ 
προςφερόμενουφωτιςτικοφ ςϊματοσ. Σε περίπτωςθ βλαβϊν εντόσ του παρεχόμενου από τον 
Ανάδοχοχρόνουεγγφθςθσκαλισλειτουργίασ,οΑνάδοχοσδενδφναταιναχρθςιμοποιείγια αντικατάςταςθ, 
τεμάχια από τα ωσ άνω φωτιςτικά ςϊματα.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
για το ςφνολο του προκθρυχκζντοσ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ 
είναι θ επίτευξθ ορκοφ φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ και λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ, τα οποία 
δφναται να επιτευχκοφν εφόςον θ προμικεια αντιμετωπιςτεί ενιαία και ςυνολικά, παρόλο που τα μζρθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ δφναται να χωριςτοφν αντικειμενικά. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίωνςυμβάςεων(CPV):34993000-4, 34991000-0, 31532800-2,45316110-9, 44212250-6, 50232110-4, 
32441200-8. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.000.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 2.419.354,84€ και ΦΡΑ: 580.645,16€). Ειδικότερα, ο 
προχπολογιςμόσ αναλφεται ωσ εξισ ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
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Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
(όπωσ αναλφονται παραπάνω) 

ΑΞΙΑ ΦΡΑ (24%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 1.707.395,00 € 409.774,80 € 2.117.169,80 € 

2    711.959,84 € 170.870,36 €    882.830,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.419.354,84€ 580.645,16€ 3.000.000,00 € 

 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα(12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ και ςτα παραρτιματα τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει12τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με χριςθ προςζγγιςθσ κόςτουσ – 
αποτελεςματικότθτασςφμφωναμε το άρκρο 86 του ν.4412/2016.Συγκεκριμζνα ςτο κριτιριο 
ανάκεςθσ,μεταξφ άλλων,λαμβάνονται υπόψθ το κόςτοσ που βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι, όπωσ (α) το 
κόςτοσ πουςχετίηεται μετθν απόκτθςθ και (β) το κόςτοσ χριςθσ το οποίο ςχετίηεται με τθν εγκατεςτθμζνθ 
ιςχφ των φωτιςτικϊν ςωμάτων προσ εγκατάςταςθ. Ο τφποσ υπολογιςμοφδίδεται ςτο άρκρο 2.3 τθσ 
παροφςθσ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία κθρφςςεται Ανάδοχοσ τθσ Ρρομικειασ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ13: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)14 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 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 Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 39 /04-05-2017 (ΦΕΚ αρ. φφλλου 64/Α/4-5-2017) Κανονιςμόσ εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, του Ρ.Δ. 57/17 

                                                           
12

 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
13

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

14
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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(ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Α') Οργανιςμόσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και του 

Ρ.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Α') Ειδικόσ Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

 Τισ διατάξεισ του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α/22-12-2016) «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, 

Τζλθ -Ραράβολα, Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ 

ςυναλλαγζσ, Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ». 

 Τισ διατάξεισ του ν. 4465/2017 ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017 Ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 για τθ 

ςυγκριςιμότθτα των τελϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν, τθν αλλαγι λογαριαςμοφ 

πλθρωμϊν και τθν πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά και άλλεσ 

διατάξεισ. 

 Τισ διατάξεισ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και 

τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ. 

 Τθν υπ’αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 Εγκφκλιο τθσ ΓΕΝΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ 

ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ με κζμα: «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

αντιγράφων εγγράφων», 

 Τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου 

Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),  

 Τισ διατάξεισ τθσ με 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β' Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ 

& Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ). 

 Τθν με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το 

Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», 

 Τισ διατάξεισ τθσ υπ. αρικ. 57654/22‐05‐2017 Απόφαςθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ Β/1781/23‐05‐2017) 

 Το υπ’ αρικμ. 12179/14 (ΦΕΚ – 1893 Β/11-7-2014) «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των 

φορζων του Δθμοςίου». (ι όποιο είναι ςε ιςχφ-τίκεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι), 

 Τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.) που 

ζχουν εκδοκεί ζωσ και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

 Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 765/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 9θσ Ιουλίου 2008 για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον 

αφορά τθν εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του 

Συμβουλίου, 

 Τθν υπ’αρ. πρωτ. 35245/25-9-2014 Εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα: «Απαράδεκτοι και 

καταχρθςτικοί όροι ςε διακθρφξεισ δθμοπραςιϊν ζργων ∆ιμων», 

 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 πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 
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 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,15 

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

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

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν16 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»17, τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»18. 

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθσ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (3821 Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

                                                           
15

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
16

 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 
άνω απόφαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 12 του άρκρου 379, 

17
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

18
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 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, 

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν 
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ. 

Επίςθσ θ διαδικαςία διζπεται από το κάτωκι ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανακζτουςα 

αρχι και τθν ςχετικι προμικεια λόγω αντικειμζνου αυτισ:  

1. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

2. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09-11-2015) όπωσ ιςχφει, για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 , για 

τθν ενεργειακι απόδοςθ, τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και τθν 

κατάργθςθ των οδθγιϊν 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ  

3. Τθν Εγκφκλιο 22 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ.658/24-10-2014 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Ζργων του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, 

4. Τθν Εγκφκλιο 17 με αρ. Ρρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322/07.09.2016 που εξζδωςε το Υ.ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΙ βάςθ τθσ 

οποίασ επικαιροποιείται θ Εγκφκλιοσ 22 με το Ραράρτθμα Β64 (Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ) 

5. Τθν υπ’αρ. ΔΚΡ/οικ.134 (ΦΕΚ Β’3347/2014) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & 

Δικτφων με τίτλο «Τροποποίθςθ και Ρροςκικθ Άρκρων ςτα Τιμολόγια Θ/Μ Εργαςιϊν – Θ/Μ 

Εγκαταςτάςεισ Ζργων οδοποιίασ- Εγκαταςτάςεισ Φωτιςμοφ Οδϊν», 

6. Τθν υπ. αρ. ΔΚΡ/οικ.545 (ΦΕΚ Β’ 1088/2015) Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομίασ, 

Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ με τίτλο «Συμπλιρωςθ πίνακα τιμϊν των άρκρων ςτα 

Τιμολόγια Θ/Μ Εργαςιϊν-Θ/Μ Εγκαταςτ. Εργων Οδοποιίασ,Φωτιςμοφ Οδϊν», 

7. Τον υπ. αρικμ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017 Κανονιςμό Ρεριγραφικϊν 

Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων. 

8. Τθν υπ’αρ. ΔΚΡ/οικ.1211 (ΦΕΚ Β’ 2524/2016) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & 

Δικτφων με τίτλο «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΡ), 

9. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. KYA Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β’ 1184/09/05/2014):«Κακοριςμόσ 

κανόνων, όρων και προχποκζςεων για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν 

θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2012/19/ΕΚ ςχετικά με τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 4θσ Ιουλίου 2012 και άλλεσ διατάξεισ», 

10. Τισ διατάξεισ του υπ’αρ. φφλλου 538 ΦΕΚ, το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτισ 22/02/2017, το οποίο 

εντάςςει το Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Ε.Μ.ΡΑ. ςτα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθν διάκεςθ ενόσ 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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προϊόντοσ (ΘΘΕ) ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ επίςθσ διαςφαλίηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 

4412/2016 το δικαίωμα των διακινθτϊν ΘΘΕ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ.  

11. Τισ διατάξεισ του Ν.2939/2001 & τθσ Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ 

κατθγορίεσ των διαγωνιηόμενων προϊόντων (φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ) και τισ ςχετικζσ με τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά ςχετικζσ αποφάςεισ 

12. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ Αϋ 82/5.3.2004) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2002/96/ΕΚ ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ 

και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί με τθν παρ.α' του άρκρου 24 τθσ ΥΑ Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ Β' 

1184/09/05/2014), με το άρκρο 20 ΡΔ 114/2013 (ΦΕΚ Α 147/17.6.2013) «Για τον περιοριςμό τθσ 

χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό ςε ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν Οδθγία2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», με τθν 

περίπτωςθ (αα) τθσ παραγράφου αϋτου άρκρου 2 και του παραρτιματοσ Αϋ του N. 4042/2012 

(ΦΕΚ Αϋ24/13.2.2012) και με το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ Αϋ 12/3.2.2006) και ιςχφει  

13. Τισ διατάξεισ Αποφάςεωσ με τίτλο «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 υπουργικισ 

απόφαςθσ» (ΦΕΚ 538 Β’ 22-02-2017).  

14. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 με αρ. πρωτ. 1111 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

ςυμβάςεων θ οποία εκδόκθκε ςτισ 04/03/2016 με κζμα «Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων 

ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ : ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» και κάκε ςχετικι Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

15. Τθν εκπονθκείςα για τον ςκοπό αυτό μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

Ιωαννιτϊν 

16. Τθν υπ. Αρικ. 34/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν ςχετικά με τον 

οριςμό των επιτροπϊν διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των διαγωνιςμϊν 

17. Τθν υπ’ αρικ. …………. απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν με κζμα 

«Συγκρότθςθ τριμελοφσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ Ρρομικειασ»  

18. Τθν υπ. Αρικ. ………… απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ιωαννιτϊν ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων δθμοπράτθςθσ. 

19. Τθν ανάρτθςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ με ΑΔΑΜ 19REQ004755464 2019-04-09 

20. Το με αρ. πρωτ. 21777/2447-08-04-2019 τεκμθριωμζνο αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν το 

οποίο εγκρίκθκε από τον Ρ.Ο.Υ.  

21. Τθν υπ. Αρικ. 552/2019 Απόφαςθ ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ θ οποία ζλαβε αρ. πρωτ. 5785/15-04-

2019 και αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, λαμβάνοντασ ΑΔΑ: ΩΨΚΟΩΕΩ-ΜΘΗ 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........και ϊρα ..........19 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα …. 

                                                           
19

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ20 

Ρροκιρυξθ21 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
……/………/……... ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 22 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 23.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.24:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : ……… 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 25262728, ςφμφωνα 
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

....... 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 29 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.ioannina.gr ςτθν διαδρομι : Ανακοινϊςεισ ► ………. ► …….., ςτισ …../..…/……..….30. 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 
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 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 
άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016 

21
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

22
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016. 

23
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654. 

24
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

25
 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   

26
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

27
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
28

 Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
29

 Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

30
 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 

προκιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διαχειριςτικισ Αρχισ, ι του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ, για διάςτθμα δζκα 
(10) τουλάχιςτον θμερολογιακϊν θμερϊν, αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 
36 τθσ με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Βϋ3521/01-11-2016) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, 
Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

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 Χ 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 τουσ31 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ 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. 

 

                                                           
31

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ32  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. θ προκιρυξθ (ΑΔΑΜ ….) 

3. θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα33 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ: 

o Μελζτθ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Τιμολόγιο Μελζτθσ ςφμφωνα με τθν αρ. ……………… 
μελζτθ που ςυντάχκθκε από το Διμο Ιωαννιτϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι).  

o Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (ΡΑΑΤΘΜΑ II).  

o Υπoδείγματα οικονομικισ προςφοράσ τα οποία κα ςυμπλθρϊνονται από τον υποψιφιο 
οικονομικό φορζα (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV). 

o Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V). 

o Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν  (ΡΑΑΤΘΜΑ VI).  

o Υπολογιςτικό φφλλοExcelεγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσνζων φωτιςτικϊν ςωμάτων προσ 
ςυμπλιρωςθ από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ).  

o Tο ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VIII). 

4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+34 (ΡΑΑΤΘΜΑ III).  

5. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ35. 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον 
διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
μζςωυποβολισ θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

                                                           
32

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

33
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
34

 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
35

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και ναηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με 
τοαιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται 
ωσαπαράδεκτεσ.  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο36. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι μόνον ζγγραφεσ. Ουδείσ Ρροςφζρων δφναται να 
επικαλεςκείπροφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ καιτυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα αναρτϊνται ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κοινοποιοφνται μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςε 
όςουσζχουν υποβάλει αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων ι πρόςκετων πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με τα 
ςτοιχείαπου ζχουν δθλϊςει ςτο ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
που ζχειοριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, υπό τον όρο ότι οι ερωτιςεισ ι/και τααιτιματα ζχουν 
υποβλθκεί εμπρόκεςμα.  

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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν37. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 38 

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. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)39. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

                                                           
36

 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» ,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 

37
 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 

38
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

39
 Επιτρζπεται 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 Χάγθσ 
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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 
Σελίδα 17 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.40.  

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 Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.41 

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. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα42. 

2.1.5 Εγγυιςεισ43 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) 44, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν45, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
40

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν.4605/2019 
41

 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43 
του ν. 4605/2019).  

42
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

43
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  

44
 Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 

45
 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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 Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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.46 

Βαςικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ όλων των παραπάνω περιπτϊςεων αποτελεί το κριτιριο να αςκοφν ωσ 
κφρια δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (παραγωγι ι εμπορία φωτιςτικοφ 
εξοπλιςμοφ) και να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιοτεχνικά ι εμπορικά ι βιομθχανικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ (ςφμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

Επιπλζον θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι πλιρωσ ενιμεροσ τθσ 
διακιρυξθσ αυτισ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ ανεπιφφλακτα. Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ από 
το διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, 
τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ. 
 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι47 για τθν υποβολι προςφοράσ48.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.49 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ50 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ51, 
ποςοφςαράντα οκτϊ χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα επτά ευρϊ (48.387€)52, ςφμφωνα με το υπόδειγμα (α) 
που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ VI τθσ Διακιρυξθσ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ 
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 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

47
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

48
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

49
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

50 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016
 

51
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

52
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, , (άρκρο 
72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 
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ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ...................., άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201653. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ54 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 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 αμετάκλθτθ55 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,  
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 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). και 
τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

54
 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

55
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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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 (Αϋ 166), 

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 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
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.) και 
Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου56. 

Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ 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 οικονομικόσ φορζασζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
αμετάκλθτθ 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 
οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ 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 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 τουσ57.  

2.2.3.2α Θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί 
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

                                                           
56

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

57
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι  

ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ58.  

2.2.3.3.59Δεν εφαρμόηεται 
2.2.3.4. Αποκλείεται60 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ61: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201662, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό 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 λειτουργίασ63,  

(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 23 τθσ παροφςασ,  

                                                           
58

 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
59

 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότθτα τθσ A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 
δυνατότθτα θ A.A. διαγράφεται θ παράγραφοσ  3 α ι/και β αντίςτοιχα. 

60
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

61
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 

62
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

63
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(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) εάνθ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 64 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, 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. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)65. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ 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  

2.2.3.7.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2α και 2.2.3.466 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 67. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201668. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
κακϊσ επίςθσ και για τθν διαςφάλιςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, απαιτείται (επί ποινι αποκλειςμοφ) θ 
κάλυψθ των ελαχίςτων κριτθρίων επιλογισ όπωσ αυτά αποτυπϊνονται παρακάτω. 

                                                           
64

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017 

65
 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

66
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

67
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

68
 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 

επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 
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2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ69 

2.2.4.1.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 
προκθρυςςόμενθσ προμικειασ (παραγωγι ι εμπορία φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ).  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιοτεχνικά ι εμπορικά ι βιομθχανικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ και να αποδεικνφουν δραςτθριότθτα ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. Στθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) 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 Επιμελθτιριο70. 
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να αναφζρουν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των μελϊν του προςωπικοφ που επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ αναφορικά με τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ αποξιλωςθσ, τοποκζτθςθσ, και 
εγκατάςταςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θαπαίτθςθ για άςκθςθ εμπορικισ ι βιομθχανικισ ι 
βιοτεχνικισ δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με το αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ προμικειασ (παραγωγι ι 
εμπορία φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ) κα πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για το ςυντονιςτι μζλοσ (leader) και 
ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ζνωςθ πρζπει να αναφερκοφν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
τα ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των μελϊν του προςωπικοφ που επιφορτίηονται με τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ αναφορικά με τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ αποξιλωςθσ, 
τοποκζτθςθσ, εγκατάςταςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια71 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:72 να διακζτουν: 

α)μζςο γενικό73ετιςιο κφκλο εργαςιϊν74για τα τρία προθγοφμενα ζτθ (ιτοι 2016, 2017, 2018) μεγαλφτερο 
ι ίςο των 1.000.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

και 

β) πιςτολθπτικι ικανότθτα ίςθ με το 30% του φψουσ του προχπολογιςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

                                                           
69

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
70

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
71

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

72
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 

73
Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 

74
Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ ειδικοφσ κινδφνουσ 
που αφοροφν τθ φφςθ των αγακϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα75 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται76: 

α)κατά τθ διάρκεια τθσ προθγουμζνθσ τριετίασ (οικονομικϊν ετϊν 2016, 2017, 2018) να ζχουν εκτελζςει 
μία ι περιςςότερεσ ςυμβάςεισ προμικειασ ι/και ζργουτου ιδίου αντικειμζνου (Ρρομικεια φωτιςτικϊν 
τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρωνκαι εργαςία 
τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςισ τουσ) των οποίων το ςυνολικό φψοσ κα καλφπτει τουλάχιςτον το 10% 

τθσεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ άνευ ΦΡΑ77, 
β) να διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ, ιτοι 
τουλάχιςτον:  

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου, Διπλωματοφχο Μθχανικό ΑΕΙ με δζκα (10) ζτθ εμπειρία ςε ςυναφι 
Θλεκτρομθχανολογικά ζργα. 

 Ζναν (1) Διπλωματοφχο Ρολιτικό Μθχανικό ΑΕΙ με πζντε (5) ζτθ εμπειρία ςε Καταςκευαςτικά ζργα. 

 Ζναν(1)Θλεκτρολόγο/Εγκαταςτάτθ, ο οποίοσ να διακζτει άδεια Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ 
ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 

 Ζναν (1) Διπλωματοφχο Θλεκτρολόγο Μθχανικό ΑΕΙ με πζντε (5) ζτθ εμπειρία ςε μελζτεσ ι/και 
μετριςεισ φωτιςμοφ οδϊν, ο οποίοσ ωσ ςφμβουλοσ υποςτιριξθσκα αναλάβει τθ διεξαγωγι 
δειγματολθπτικϊν μετριςεων α) φωτιςτικϊν ςωμάτων και β) απόδοςθσ του ςυςτιματοσ 
φωτιςμοφ ςτο πεδίο. 

γ) τα προςφερόμενα είδθ για τα οποία απαιτείται να βεβαιϊνεται θ καταλλθλόλθτα αυτϊν 
επαλθκευόμενθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για τα 

πρότυπα/απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ78 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα εξισ: 

α) Οι καταςκευαςτικοί οίκοι των τελικϊν προςφερόμενων υλικϊν απαιτείται να διακζτουν ςε ιςχφ 
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, το οποίο να καλφπτει 
το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

76
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 

77
Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν 

από τθν τελευταία τριετία    
78

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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β) Οι καταςκευαςτικοί οίκοι των τελικϊν προςφερόμενων υλικϊν απαιτείται να διακζτουν ςε ιςχφ 
πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2015  ι ιςοδφναμο, το οποίο να καλφπτει το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
γ) Ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό οικονομικόσ φορζασ (όταν αυτόσ δεν είναι ο καταςκευαςτισ) απαιτείται 
να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2015  ι ιςοδφναμο, το 
οποίο να καλφπτει το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ79. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ80. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 81. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 82. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

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, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ83 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1, του ωσ άνω Κανονιςμοφ84.  
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 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

80
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

81
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

82
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

83
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

84
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.grΡρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν85 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από τον κατά περίπτωςθ εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα86, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκ. 107 
παρ. 13 ν. 4497/2017 ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1τθσ 
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.87 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.88 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα8990 

Α. 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 παροφςασπαραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201691. 

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)92. 

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 2.2.3.493. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

                                                           
85

 Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’). 
86

 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
87

 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να 
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

88
 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

89
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

90
 Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρπρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-

Η9Κ).ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 
91

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
92

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
93

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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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 ιςχφουν94. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν95. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ 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 δικαιολογθτικά96: 

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 του97. 

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 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.298 και 2.2.3.499 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, 

                                                           
94

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
95

 Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

96
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
97

 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

98
 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω του υποςυςτιματοσ ςτο φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

99
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του100 και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 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 Ρρωτοδικείο 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 Εςόδων101. 

γ)για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2α 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 του102από 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 πιςτοποιθτικοφ103 

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 πιςτοποιθτικα 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 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν104, εφόςον ο προςωρινόσ 
Ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
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 Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

101
 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

102
 Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019 
103

 Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
104

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,105κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, καιεφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσπροςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν 
του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 
θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ 
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 106.και 

ςτ) 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.107 
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 Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

106
 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

107
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 
Σελίδα 30 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,108εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, 
ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ109 .  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.110 

Αναφορικά με τθν απόδειξθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να 
προςκομίςει κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

τα παρακάτω:
111

 
Για τθν παράγραφο 2.2.6. α) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουλάχιςτον: ζνα (1) αποδεικτικό 
εγκατάςταςθσ και καλισ λειτουργίασ (βεβαιϊςεισ ι πρωτόκολλα παραλαβισ), τα οποία κα ςυνοδεφονται 
από τα αντίςτοιχα παραςτατικά (τιμολόγια), από ςυμβάςεισ του ιδίου αντικειμζνου τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ιτοι προμικεια ι/και ζργοεγκατάςταςθσ φωτιςτικϊν τφπου LED κατάλλθλων για 
χριςθφωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων, οι οποίεσ ζχουν εκτελεςτεί από τον 
υποψιφιο οικονομικό φορζα κατά τθ διάρκεια τθσ προθγουμζνθσ τριετίασ (οικονομικϊν ετϊν 2016, 2017, 
2018), των οποίων το ςυνολικό φψοσ κα καλφπτει τουλάχιςτον το 10% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ των 
2.419.354,84€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται : 
Ι. Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ανακζτουςα Αρχι, με πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ τα οποία ζχουν εκδοκεί - 
κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι.  
ΙΙ. Εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με υπεφκυνθ Διλωςθ- βεβαίωςθ του αγοραςτι θ οποία κα 
ςυνοδεφεται από αποδεικτικό του τόπου εγκατάςταςθσ - βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
εγκατάςταςθσ και καλισ λειτουργίασ -των φωτιςτικϊν κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και 
κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων από τον τελικό αποδζκτθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ.  
 
Για τθν παράγραφο 2.2.6. β) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ από το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ και βεβαίωςθ 
επαγγελματικισ προχπθρεςίασ από το ΤΜΕΔΕ. 

 Άδεια Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α ςε κάκε περίπτωςθ 
χριςθσ ι μθ υπεργολάβου. Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ χριςθσ υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ οι οικονομικοί φορείσ εκτόσ από τθν άδεια 
Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α του υπεργολάβου, 
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 Ρρβλ.παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

109
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

110
 Θ καταλλθλόλθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
111

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ του υπεργολάβου κεωρθμζνθ από Αρμόδια αρχι ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι: αποδζχεται να εγκαταςτιςει ωσ υπεργολάβοσ του Αναδόχου οικονομικοφ φορζα 
τα φωτιςτικά ςϊματα τθσ προμικειασ ςτα ςθμεία τα οποία κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία 
τθσ Ανακζτουςασ. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6. γ) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για 
ταπρότυπα/απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ςτοΡΑΑΤΗΜΑ Ι. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα 
παρακάτω112: 

Για τθν παράγραφο 2.2.7. α) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001 ι ιςοδφναμου του καταςκευαςτικοφ οίκου του τελικοφ 
προςφερόμενου προϊόντοσ από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο.  

Για τθν παράγραφο 2.2.7.β) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001 ι ιςοδφναμου του καταςκευαςτικοφ οίκου του τελικοφ 
προςφερόμενου προϊόντοσ από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο.  

Για τθν παράγραφο 2.2.7. γ) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (όταν αυτοί δεν είναι ο καταςκευαςτικόσ 
οίκοσ του τελικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ 
ποιότθτασ EN ISO 9001 ι ιςοδφναμου από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό 
αντικείμενο.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωποκαι 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 του113. Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 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 ΦΕΚ, 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 ςφςταςι 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 
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 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 

113
 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ114 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.8. 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. 

Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.115 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ116 

Κριτιριο ανάκεςθσ117 τθσ Σφμβαςθσ118 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ119 δυνάμει του άρκρου 86, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 87 του 
Ν.4412/2016, δθλαδι βάςει του κόςτουσ του κφκλου ηωισ των προςφερόμενων προϊόντων με χριςθ 
προςζγγιςθσ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ ςε ςυνάρτθςθ με τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, θ 
οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

Κριτιρια Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
115

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

116
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
117

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

118 
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 

119
 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 

αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ.Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Χρονικό διάςτθμα εγγυθμζνθσ λειτουργίασ φωτιςτικϊν ςωμάτων 
από το εργοςτάςιο καταςκευισ WL 

20% 

Κ2 Χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων CT 20% 

Κ3 
Ρροζλευςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων για τουσ τφπουσ φωτιςτικϊν  
«Ο», «Α», «Κ» και «Δ» από τον ίδιο καταςκευαςτι  

10% 

Κ4 

Βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ 
εκπόνθςθ ςφμβαςθσ με εντοπιςμό κεμάτων ςτα οποία κα πρζπει 
να δοκεί ςθμαςία κατά τθν υλοποίθςι τθσ & 

Ρλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασεκπόνθςθστθσ 
ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα:  

- βακμόσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ από τισ 
δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηει ο οικονομικόσ φορζασ 

- βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ,ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αυτϊν του ςυντονιςτιτθσ ομάδασ ζργου. 

25% 

Κ5 

Βακμόσ οργάνωςθσ του οικονομικοφ φορζα και ςυγκεκριμζνα: 
-  ςαφινεια ςτον κακοριςμό των κακθκόντων τθσ ομάδασ 

ζργου  
- επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ςε ςχζςθ με τθ δομι 

του οργανογράμματοσ και  
- βακμόσ ςυνοχισ τθσ ομάδασ ζργου.  

25% 

 
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                             100% 
 

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείσ κα λάβουν βακμολόγθςθ επί των τιμϊν των ανωτζρω ποιοτικϊν 
κριτθρίων βάςει του ακόλουκου πίνακα: 

 

ΚΙΤΗΙΟ ΤΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 
 

Κ1 

Μικρότερθ προςφερόμενθ τιμι για το WL (WLmax) 100 

Ρροςφερόμενθ τιμι WL μεταξφ μικρότερθσ 
μεγαλφτερθσ (WLmax) και μεγαλφτερθσ(WLmin) 

προςφερόμενθσ τιμισ 

100<προκφπτων βακμόσ με 
εφαρμογι γραμμικισ 

παρεμβολισ<120 

Μεγαλφτερθ προςφερόμενθ τιμι για το WL (WLmin) 120 

 
 
 

Κ2 

Μεγαλφτερθ προςφερόμενθ τιμι για το CT (CTmax) 100 

Ρροςφερόμενθ τιμι CT μεταξφ μεγαλφτερθσ (CTmax) 
και μικρότερθσ (CTmin) προςφερόμενθσ τιμισ  

100 <προκφπτων βακμόσ με 
εφαρμογι γραμμικισ 

παρεμβολισ <120 
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ΚΙΤΗΙΟ ΤΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μικρότερθ προςφερόμενθ τιμι για το CT (CTmin) 120 

Κ3 

Ρροζλευςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κατθγορίασ 
«Ο», «Α», «Κ» και «Δ» από  

διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ 
100 

Ρροζλευςθ του ςυνόλου των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων από κάκε κατθγορία «Ο» και «Δ» από 

τον ίδιο καταςκευαςτι 
110 

Ρροζλευςθ του ςυνόλου φωτιςτικϊν ςωμάτων 
από κάκε κατθγορία «Ο», «Α», «Κ» και «Δ» από 

τον ίδιο καταςκευαςτι 
120 

Κ4 

Ικανοποιθτικόσ βακμόσ κατανόθςθσ αντικειμζνου 
& ικανοποιθτικι πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ 

μεκοδολογίασ 
100 

Άριςτοσ βακμόσ κατανόθςθσ αντικειμζνου & 
άριςτθ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ 

μεκοδολογίασ 
120 

Κ5 

Ικανοποιθτικόσ βακμόσ οργάνωςθσ  
του οικονομικοφ φορζα 

100 

Άριςτοσ βακμόσ οργάνωςθσ του  
οικονομικοφ φορζα 

120 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ120. Ειδικά για τα 
κριτιρια Κ4 και Κ5 θ αξιολόγθςθ κα πραγματοποιείται ςυγκριτικά. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (UT) υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

UT = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

όπου:  

ς1, ς2, …, ςν, ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του εκάςτοτε κριτθρίου 

Κ1, Κ2, …, Κν, βακμολογία του εκάςτοτε κριτθρίου 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
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 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ 
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
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2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 121 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ 
ςτακμιςμζνθ τιμι Λ που προκφπτει ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 

 

Λ =  40 *  +  35 * (  ) + 25 * ( ), όπου: 

 

:θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του ςυςτιματοσ δθμοτικοφ φωτιςμοφ, 
όπωσ ορίηει θ μελζτθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για κάκε τφπο φωτιςτικϊν και παρατίκεται 
ςτοΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, ιτοι: (120 + 22 + 7 + 55)kW= 204kW 

WΠΡΟΦ : θ ςυνολικι προςφερόμενθ από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ΜΕΤΑ τθν 
αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων από φωτιςτικά ςϊματα LED, ςε kWh. H 
WΡΟΣΦ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

, όπου: 

ψ: Συνολικόσ αρικμόσ τφπων νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων 

W: Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (W) 

Μ: Συνολικόσ αρικμόσ φωτιςτικϊν ςωμάτων που αντικαταςτάκθκαν 

HWΠΡΟΦυπολογίηεται με χριςθ του υπολογιςτικοφ φφλλου Excel (ΡΑΑΤΗΜΑVIΙ). 

: ο προχπολογιςμόσ μελζτθσ 

:             θ προςφορά του διαγωνιηομζνου 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ, κακϊσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ είναι θ 
επίτευξθ ορκοφ φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ και λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ, τα οποία δφναται να 
επιτευχκοφν εφόςον θ προμικεια αντιμετωπιςτεί ενιαία και ςυνολικά.  

 Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ122123. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά 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 αυτισ124. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
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 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016,(όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 
4608/2019), κακϊσ και 16 ν. 4412/2016 

122
Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012 

123
 Βλ. άρκρο 57 του ν. 4412/216 

124
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»125. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 126 
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ127. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα128, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
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 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋ επιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 
και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 

126
Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
127

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
128

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017 
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ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf].129 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ υπογραφισ, με τθν 
επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για 
τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ130 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ131. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1  Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν132:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016  
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 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2.2.1 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017 
130

 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

131
 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 

αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ 

132
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο, 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.  

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ κα χρθςιμοποιιςουν 
το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι, επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν  
υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και 
αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 

Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο  ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί  εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ  π.χ. 
GoogleChrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

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

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
υπόδειγμα α’ του Ραραρτιματοσ VΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ 
δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν 
προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Ι 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 Ραράρτθμα133134. . 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν135. 

Εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα εμπεριζχονται τα ακόλουκα:  
 
α) Συμπλθρωμζνοσ πίνακασ Τεχνικισ προςφοράσ με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ όπωσ αυτζσ φαίνονται 
ςτο παρακάτω υπόδειγμα και προκφπτουν από τα Φωτοτεχνικά Μοντζλα του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ: 

                                                           
133

 Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
134

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

135
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Φ/Σ) 

Ρερίπτωςθ 
Φωτοτεχνίασ 

Εταιρεία 
Καταςκευισ 

Φ/Σ – 
Οικογζνεια Φ/Σ 

 
Ρροςφερόμενοσ 

Τφποσ Φ/Σ           
(ι Κωδικόσ ) 

 

Ροςότθτα 
(τεμ.) 

Ιςχφσ 
(W) 

ΜερικόΣφν
ολοΙςχφοσ 

(kW) 

 
ΑρχείοΦωτοτεχνι

κισΜελζτθσ 

      

 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ:  

Χρόνοσ Εγγφθςθσ:  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Εταιρεία 
ΚαταςκευισΣυςτιμ

ατοσ 
Τθλεδιαχείριςθσ 

Τφποσ/Κωδικόσ 

Ροςότθτα 
Αςφρματων 

Ελεγκτϊν ανά 
κόμβο 

Τρόποσ Εγκατάςταςθσ  
Αςφρματου Ελεγκτι 

NEMA SOCKET ΕντόσΦ/Σ 

     

Χρόνοσ Ραράδοςθσ: 

Χρόνοσ Εγγφθςθσ: 

 
β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει , ςτθν οποία κα δθλϊνονται:  
 
- θ χϊρα καταςκευισ και προελεφςεωσ του τελικοφ προςφερομζνου είδουσ.  
- το εργοςτάςιο ςτο οποίο καταςκευάηεται το τελικό υπό προμικεια είδοσ και ο τόποσ 
εγκατάςταςθσ του. 
- θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ειδϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ  

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
γ) Αναλυτικι Τεχνικι περιγραφι α) κάκε οικογζνειασ προςφερόμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ και β) 
του ςυςτιματοστθλεδιαχείριςθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τθν μελζτθ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ υλικϊν που κζτει θ παροφςα διακιρυξθ (ΡΑΑΤΗΜΑ Ι).  
 
δ)   Συμπλθρωμζνο Ρίνακα Συμμόρφωςθσ για τουσ Τφπουσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και του ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Vτθσ Διακιρυξθσ. 
 
ε) Φωτοτεχνικζσ Μελζτεσ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι ςυμφϊνωσ των Φωτοτεχνικϊν 
Μοντζλων του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ και των απαιτιςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
 
ςτ) Τα IES ι Eulumdat αρχεία των προςφερόμενων φωτιςτικϊν LED. Επιπροςκζτωσ, τα εν λόγω 
αρχεία κα πρζπει να κατατεκοφν  ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι ςε ψθφιακό δίςκο ςτο 
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πρωτόκολλο του Διμου ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ, το αργότερο εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  
 
η) Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτον διαγωνιςμό, απαιτείται να προςκομίςει ςυμβόλαιο 
ςυνεργαςίασ το οποίο κα ζχει ςυνάψει με τον οίκο καταςκευισ των τελικϊν προςφερόμενων 
προϊόντων (φωτιςτικϊν LED και ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ), το οποίο κα εμπεριζχει τον όρο 
κάλυψθσ απευκείασ από τον καταςκευαςτι προσ τθν Ανακζτουςα, οποιαςδιποτε αςτοχίασ και αν 
προκφψει κατά τον χρόνο τθσ 10ετουσ  (τουλάχιςτον) εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται ανά 
προϊόν από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα (το οποίο κα φζρει επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι 
από το Υπουργείο Εξωτερικϊν, εφόςον ζχει ςυνταχκεί ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ ελλθνικισ).  
 
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτο διαγωνιςμό δεν διακζτει ςυμβόλαιο 
ςυνεργαςίασ με τον οίκο καταςκευισ των τελικϊν προςφερόμενων προϊόντων (φωτιςτικϊν LED), 
απαιτείται θ προςκόμιςθ από αυτόν επιςτολισ, θ οποία κα φζρει επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
Ελλθνικι από το Υπουργείο Εξωτερικϊν (εφόςον ζχει ςυνταχκεί ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ ελλθνικισ), 
κάλυψθσ απευκείασ από τον καταςκευαςτι προσ τθν Ανακζτουςα οποιαςδιποτε αςτοχίασ και αν 
προκφψει κατά τον χρόνο τθσ 10ετουσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται από τον υποψιφιο 
οικονομικό φορζα ανά προϊόν. 
 
θ) Βεβαίωςθ εξυπθρζτθςθσ (Service) μετά τθν πϊλθςθ προϊόντων, κακϊσ και τεχνικισ βοικειασ εκ 
μζρουσ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα.  
 
κ) Γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προςφερόμενου είδουσ (για τα φωτιςτικά 
ςϊματα LED και το ςφςτθμα τθλεδιαχείριςθσ), κακϊσ και υπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου 
οικονομικοφ φορζα ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 6.6 (εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ 
προμικειασ) τθσ παροφςθσ. 
 
ι) Στθν περίπτωςθ χριςθσ υπεργολάβων από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα απαιτείται θ 
προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα αναφζρονται 
τα πλιρθ ςτοιχεία του/των υπεργολάβων κακϊσ και το τμιμα τθσ ςυμβάςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει ωσ υπεργολαβία ςφμφωνα με το άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
 
κ) Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του ζργου,κακϊσ και τθσ δυνατότθτασ επεκταςιμότθτασ 
του ςυςτιματοσ δθμοτικοφ φωτιςμοφ μεεφαρμογζσ τθλεδιαχείριςθσ και ενθμζρωςθσ πολιτϊν που 
κα περιλαμβάνει: 

- επιςιμανςθ των προβλθμάτων και ειςιγθςθ του τρόπου επίλυςισ τουσ & 
- πρόταςθ μεκοδολογίασ, που περιλαμβάνει περιγραφι του γενικοφ προγράμματοσ 

εκπόνθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, τθν αλλθλουχία 
των ςταδίων ι φάςεων τθσ κφριασ και των υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν, τον κακοριςμό ςθμείων 
ελζγχου και απαιτοφμενων ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
λ) Χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και ςυςτιματοσ ελζγχου ςυνοδευόμενο 
από ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ ςτθν οποία κα περιγράφεται ο τρόποσ και οι απαιτοφμενοι πόροι 
προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ ςφμβαςθσ. Θα εξετάηεται θ εφικτότθτα και το 
ςυμβιβαςτό των προβλεπόμενων δράςεων ςε ςχζςθ με τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ζργου και ςε 
πρϊτθ προςζγγιςθ θ πλθρότθτα και ςυμβατότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχείων. Θα επιςθμαίνονται 
πικανά προβλιματα ι χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ που μποροφν να προκφψουν. 
 
μ)Ρεριγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ εγκατάςταςθσ του ζργου για τθν παροχι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ οποία κα περιλαμβάνει: 
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- οργανόγραμμα  τθσ Ομάδασ Ζργου 
- ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν του ςυντονιςτι και τθσ ομάδασ 

ζργου, όπου παρουςιάηεται θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ςε αντίςτοιχεσ ευκφνεσ με αυτζσ 
που αναλαμβάνει ςτθν ομάδα ζργου 

- ςτοιχεία για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ ζργου, από τα οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα καλισ 
ςυνεργαςίασ για τθν απρόςκοπτθ και ποιοτικά αποδεκτι εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

- βιογραφικά ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, προκειμζνου να τεκμθριωκεί 
θ επάρκεια ςτθ ςφνκεςθ των ειδικοτιτων για τθν κάλυψθ του ζργου, θ αποτελεςματικότθτα 
τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ και θ εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

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

Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ κα δίνεται το προςφερόμενο 
κόςτοσ του προσ προμικεια υλικοφ και των εργαςιϊν. 

Στθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, 
με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ 
ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ 2.419.354,84€πλζον ΦΡΑγια τα προσ 
προμικεια είδθ και τισ εργαςίεσ. 

Επιπρόςκετα, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι 
pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνo το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
Ραραρτιματοσ IV. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ136Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 
υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 
ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.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 αρχι137 ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν138 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

                                                           
136

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
137

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
138

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.139 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν140 

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 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,141 

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 ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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 Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
140

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
141

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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θ) 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν142 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ)143, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν.....και ϊρα......ι τθν *144+ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν και ϊρα... 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε 
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

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 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 οργάνου145. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο 
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον 
ν.4412/2016146  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 

                                                           
142

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 

143
 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 
του ν. 4605/19. 

144
 Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά 

τθν παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου 
να ζχει προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.3.1 τθσ παροφςασ. 

145
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να 

ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
146

 Ρρβλ. παρ. 13 του άρκρου 86 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν.4608/2019 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 45 

τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του 
άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι147 προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων148. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

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 ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ 
προςφζροντεσμαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου149. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ150. 
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 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
148

Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019. 
149

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν παρ. 4, περ. α του  άρκρου 33  του 
ν.4608/2019. 

150
 Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του 

ν.4608/2019. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου151 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 152 από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ153 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ 
του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν154. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, αίτθμα 
προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο 
ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ155 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν 
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.156 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά157λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, 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: 
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 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
152

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
153

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
154

 Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

155
 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

156
 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. 

β’ του ν. 4605/2019. 
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 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ 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 προςωρινοφ 
αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του158.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω159και 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:  ποςοςτό 15% 160 ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 15% 161 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει 
αποκλειςτεί οριςτικά162,εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
159

 Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
160

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 

161
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 

162
 Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με 
ταάρκρα35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 
που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν 
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ163.Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν164 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 ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθπροςφορά165.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ166 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ167. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά168 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 

                                                           
163

 Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςθμαίνεται ότι θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που 
απαιτείται υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν 
Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

164
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

165
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019. 

166
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 

167
 Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 
αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν169 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, 
θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από 
άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψιφιοι.170 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. 
β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 
διαδικαςίασ171. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε 
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από 
τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ172. 

                                                                                                                                                                                     
168

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)».  

169
 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
170

 Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
171

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

172
 Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 
από τθν ΑΕΡΡ173. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου174. Δικαίωμα άςκθςθσ των 
ίδιωνενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν 
προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ 
προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ175. Για 
τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά176. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ 
τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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.  
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

174 Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

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 ΦΡΑ, 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 ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ VI  τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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. 177 

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 ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

4.1.2 Εγγφθςθ προκαταβολισ 

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ δικαιοφται να λάβει μζροσ του ποςοφ που κα 
οριςκεί ςτθ ςφμβαςθ, ωσ προκαταβολι, προςκομίηοντασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, αντίςτοιχθ 
ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ καταβολισ και επιβαρφνεται με 
το φψοσ του επιτοκίου που κακορίηεται κάκε φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Σε 
περίπτωςθ που προςκομίηεται και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ τελευταία καλφπτει 
και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον προμθκευτι, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ 
εγγυθτικισ προκαταβολισ. Αν ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ, αυτι 
λαμβάνεται με τθν κατάκεςθ από τον προμθκευτι εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ 
διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ 
προκαταβολισ. 

Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί από τον προμθκευτι για δαπάνεσ που δεν 
ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, που κα 
καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ 
καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να 
χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων 
και του εκπροκζςμου.  

4.1.3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να παράςχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ:α) των εγκατεςτθμζνων 
ειδϊν για περίοδο τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν και β) των εργαςιϊν τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, 
αναλαμβάνοντασ τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που 
προκαλοφνται από δυςλειτουργία αυτϊν κατά τθν περίοδο καλισ λειτουργίασ. Θ εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ κα ξεκινά από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ των εγκατεςτθμζνων αγακϊν από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Το ποςό τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα ανζρχεται ςτο ποςό των 0,1 x τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
προμικειασ (2.419.354,84€), ιτοι 241.935€ χωρίσ ΦΡΑ. 

Ο Ανάδοχοσ κατά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ από τον Διμο και προ τθσ επιςτροφισ τθσ 
εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
λειτουργίασ ι εγγυοδοτικι παρακατακικθ ποςοφ (0,1 x τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ προμικειασ 
(2.419.354,84€) χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 241.935€.  

Θ κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ  κα γίνεται τθν θμζρα τθσ οριςτικισ 
παραλαβισ τθσ προμικειασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ενθμερϊνει τον 
Ανάδοχο για τθν ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ όλων των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν ζκδοςθ και 
προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν θμζρα τθσ οριςτικισ παραλαβισ 
τθσ προμικειασ.    

Σε κάκε περίπτωςθ οι υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ παρζχονται δωρεάν για τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και ςτα πλαίςια αυτά ο Ανάδοχοσ ςτθν διάρκεια τθσ 10ετοφσ διάρκειάσ τθσ, 
αναλαμβάνει: 

• Τθν αντικατάςταςθ και επανατοποκζτθςθ οποιουδιποτε υλικοφ ι του ςυνόλου του 
φωτιςτικοφ ςϊματοσ εφόςον παρουςιάςει προβλιματα καταςκευαςτικισ λειτουργίασ ι εφόςον 
περατωκεί θ διάρκεια των ωρϊν λειτουργίασ τουσ.  

Θ αποδζςμευςθ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα γίνεται ςε ετιςια βάςθ, με ποςό 
αποδζςμευςθσ κατ’ ζτοσ ίςο με: 

 

 

Θ απομείωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ του Αναδόχου κα γίνεται μετά από βεβαίωςθ τθσ 

αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ από τον Ανάδοχο.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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 δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
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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. 

Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ορκισ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ επίςθσ και για τθν 
άμεςθ κάλυψθ πικανϊν αςτοχιϊν κατά τθν χρονικι περίοδο τθσ εγγφθςθσ των προςφερόμενων 
φωτιςτικϊν (ελάχιςτθ απαίτθςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 10 ετϊν,απαιτείται από τον ανάδοχο θ 
φπαρξθ – διάκεςθ εγκαταςτάςεων εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ 
άμεςθ κάλυψθ παροχισ ςζρβισ - ανταλλακτικϊν προσ τθν Ανακζτουςα (εντόσ 48 ωρϊν από τθν 
αναγγελία του προβλιματοσ). Θ φπαρξθ – διάκεςθ των εγκαταςτάςεων εντόσ τθσ Ελλθνικισ 
Επικράτειασ από τον ανάδοχο είναι υποχρεωτικι για διάρκεια τουλάχιςτον 10 ετϊν, όςο δθλαδι κα 
διαρκζςει θ ςυμβατικι υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ ςε κατάςταςθ ορκισ λειτουργίασ των 
εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν (Διευκρινίηεται ότι θ διάρκεια ηωισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων 
λαμβάνεται ίςθ με 15 ζτθ ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαςθ του Υπουργείου 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ). 

Για τα προςφερόμενα φωτιςτικά οι υποψιφιοι οικονομικοί φορζσ κα πρζπει να αποδεικνφουν τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (όπωσ προβλζπεται από 
το Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των 
προςφερόμενων προϊόντων (φωτιςτικά είδθ) κακϊσ επίςθσ και τθν υποχρζωςθ απόδειξθσ τθσ 
εγγραφισ τουσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ 
παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αρικμό Μθτρϊου Ραραγωγοφ (ΑΜΡ) από εγκεκριμζνο από το Υπουργείο 
ςφςτθμα, ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΑ του Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Στθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων θ παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
Τεφχοσ Β’ αρ. Φφλλου 538/22/02/2017 “ Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 υπουργικισ 
απόφαςθσ” βάςει τθσ οποίασ “το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Ε.Μ.ΡΑ. εντάςςεται ςτα ςτοιχεία που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, ωσ προχπόκεςθ για τθν 
διάκεςθ ενόσ προϊόντοσ ςτθν Ελλθνικι αγορά και διαςφαλίηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 
4412/2016 το δικαίωμα ςυμμετοχισ των παραγωγϊν - διακινθτϊν ΘΘΕ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 
όπωσ αυτά ιςχφουν μζχρι ςιμερα.178 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο οικονομικόσ φορζασ, για τθν υλοποίθςθ και εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να 
χρθςιμοποιιςει υπεργολάβουσ. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με 
τθν Ανακζτουςα, είναι όμωσ υποχρεωμζνοι να τθροφν όλα όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ. Ο οικονομικόσ φορζασ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων 
του, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ 
του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. Σε κάκε περίπτωςθ χριςθσ ι μθ υπεργολάβου 
για τθν εγκατάςταςθ του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ, απαιτείται θ φπαρξθ άδειασ Θλεκτρολόγου Α’ 
ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 

4.4.2. 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.  
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 Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να περιλαμβάνουν 
οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν καινοτομία και τθν 
απαςχόλθςθ. Οι κοινωνικζσ παράμετροι αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε 
ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ 
διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του 
πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και δ) τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 
130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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4.4.3. 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.179. 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. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί 
ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, θ αντικατάςταςι του γίνεται 
μετά από προθγοφμενθ άδεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ υπό τον όρο ότι ο αντικαταςτάτθσ διακζτει 
τουλάχιςτον ιςοδφναμα προςόντα. 

4.4.4. 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 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 180 

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 181182. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ183 

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, 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
180

 Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
181

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε 
με το άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

182
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και 

εφόςον πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ 
φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να 
ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ 
τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 

183
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1.Θ ςυνολικι αμοιβι του Αναδόχου ορίηεται από τθν δεςμευτικι πρόταςθ του για το ςυνολικό 

κόςτοσ προμικειασ, υλικϊν, εργαςιϊν και υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, που περιλαμβάνεται ςτθν 

Οικονομικι Ρροςφορά του. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ ι με 

ςυνδυαςμό αυτϊν. Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιλζξουν τον τρόπο πλθρωμισ που επικυμοφν με 

ςχετικι τουσ διλωςθ ςτον υποφάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν 

επιλζξουν, εναπόκειται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να αποφαςίςει τον τρόπο πλθρωμισ.  

Οι δυνατοί τρόποι πλθρωμισ είναι οι ακόλουκοι: 

Α)Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι και εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. 

Β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με τθν 
κατάκεςθ  εγγφθςθσ, θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου 
κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ 
διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ184 το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ 
χορθγθκείςασ προκαταβολισ185. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016186, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% 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)187. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
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 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο 
εφαρμογισ τθσ 

185
 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
186

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
187

 Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
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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. 4412/2016188 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)189 . 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ190 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 6 τθσ 
παροφςασ. 

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 πρόςτιμο191 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
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 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα 
για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

189
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), 
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

190
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 

191
 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. 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 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων192 

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. (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ),κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα 
που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ 
τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016193. Ρριν από τθν 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 

 

                                                           
192

 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
193

 Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

α) να ολοκλθρϊςει τθν τοποκζτθςθ/εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων εργαςιϊν) ςε χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν 
μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ, επιδιόρκωςθσ και επζκταςθσ του δικτφου εντόσ 
διαςτιματοσ δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν και περαίωςθσ των εργαςιϊν 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 υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

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

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ 
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16194 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το ΡΑΑΤΗΜΑ VΙII τθσ παροφςασ (ςχζδιο 
ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον τρόπο και ςε χρόνουσ που αναφζρονται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ «Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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. 

                                                           
194

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
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 ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋ ζφεςθ 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 κατϋ ζφεςθ 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 κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2.  Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν 
επιτροπι παραλαβισ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα από τθν προγραμματιςμζνθ 
μζρα κάκε παράδοςθσ για τθν παραλαβι τθσ. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με 
πρωτόκολλο που κα ςυντάςςεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.  

Θ παραλαβι των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα γίνεται τμθματικά, από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Ραραλαβισ & Ραρακολοφκθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί ςε τζςςερα 
(4) τμιματα, εκ των οποίων ζκαςτο κα περιλαμβάνει το 25%  του ςυνόλου των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων.  

Να ςθμειωκεί ότι θ οριςτικι παραλαβι των υλικϊν γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ και τθν ζναρξθ 
κανονικισ λειτουργίασ τουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι μετριςεισ και 
ζλεγχοι του ςυμβοφλου υποςτιριξθσ. Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται, επίςθσ, εντόσ δεκαπζντε (15) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Στο πρωτόκολλο κα αναγράφονται τα εξισ:  

 Το είδοσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ και θ ποςότθτα. 

 Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ, θ απορροφοφμενθ ιςχφσ (Watt), θ απόδοςθ lumen/Watt. 

 Ο κωδικόσ αρικμόσ ωσ διακριτικό γνϊριςμα του προμθκευόμενου προϊόντοσ. 

Κάκε εγκατεςτθμζνο φωτιςτικό ςϊμα κα φζρει αυτοκόλλθτο ι barcode, ενϊ οι κζςεισ των 
φωτιςτικϊν ςωμάτων κα αποτυπωκοφν ςε αρχείο τθσ μορφισ shapefile (.shp). 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν 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 τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ 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 
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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. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ 
δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων 
και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.195 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ– αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ 
ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Δεν απαιτοφνται. 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. 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 τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. 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. 

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

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

6.5.1 Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν δείγμα του κάκε προςφερόμενου φωτιςτικοφ 
ανά τφπο φωτιςτικοφ ςϊματοσ (ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ), εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν. Τα δείγματα κα ςυνοδεφονται από το απαιτοφμενο 
παραςτατικό (δελτίο αποςτολισ). Τα δείγματα προςκομίηονται και λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου 
παράδοςθσ από τθν Ανακζτουςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιματθσπροςφοράσ. 

6.5.2 Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν 
όπωσ κακορίηονται ςτισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ». Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα 
αφορά είτε υλικό, είτε μθχάνθμα, είτε εργαςία δεν κα παρζχει ςτον Ανάδοχο το δικαίωμα να 
προβάλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ για οποιοδιποτε ανάλογο 
χρονικό διάςτθμα κα χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου ι όχι του υλικοφ του 
μθχανιματοσ ι τθσ εργαςίασ. 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ196 

Κάκε προςφερόμενο φωτιςτικό ςϊμα LED κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, 
τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν, θ οποία κα ζχει εκδοκεί από τον καταςκευαςτι του τελικοφ 
προςφερόμενου προϊόντοσ, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο των μερϊν του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ωσ 
ενιαίο ςφςτθμα (π.χ. φινίριςμα, κάλυμμα, οπτικι μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάςθ ςτιριξθσ και 
κάκε άλλο εξάρτθμα ι μζροσ που αποτελεί τμιμα του φωτιςτικοφ). Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
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196
 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 62 

αςτοχίασ εντόσ του παραπάνω χρόνουολικισ εγγφθςθσ (10 ετίασ), τα φωτιςτικά κα επιςκευάηονται 
ι κα αντικακίςτανται από νζα. Σε περίπτωςθ επιςκευισ, το φωτιςτικό κα πρζπει να διατθρεί τα 
θλεκτρικά και φωτομετρικά χαρακτθριςτικά του.   

Επιπλζον, απαιτείται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ εγγυάται ότι τα φωτιςτικά ςϊματα κα ευρίςκονται ςε 
κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ για το χρονικό διάςτθμα δζκα(10) ετϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τα ανωτζρω αποδεικνφονται με τθ μορφι 
βεβαίωςθσ ι διλωςθσ τθσ εταιρείασ καταςκευισ των τελικϊν προςφερόμενων φωτιςτικϊν κακϊσ 
επίςθσ και από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα.  

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.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι197, 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, θ επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του 
αναδόχου.  

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θωσ 
άνω επιτροπι 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. 

Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ ςτον διαγωνιςμό είναι διαφορετικόσ από 
τον καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν ςωμάτων που προςφζρει απαιτείται από τον διαγωνιςμό να 
προςκομίςει: 

 Συμβόλαιο ςυνεργαςίασ το οποίο κα ζχει ςυνάψει με τον οίκο καταςκευισ των 
φωτιςτικϊν, το οποίο κα εμπεριζχει τον όρο κάλυψθσ απευκείασ από τον 
καταςκευαςτι προσ τον ΟΤΑ, οποιαςδιποτε αςτοχίασ και αν προκφψει κατά τον χρόνο 
εγγφθςθσ που δίνεται ανά προϊόν από τον υποψιφιο προμθκευτι, ι 

 Επίςθμθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι κάλυψθσ απευκείασ από τον καταςκευαςτι 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι οποιαςδιποτε αςτοχίασ και αν προκφψει κατά τον χρόνο 
εγγφθςθσ που δίνεται από τον ςυμμετζχοντα ανά προϊόν. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ των προμθκευόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LEDαπό τον καταςκευαςτι κα είναι 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι τθν οποία κα προςκομίηει ο ανάδοχοσ ότι 
υπάρχει θ δυνατότθτα παροχισ ανταλλακτικϊν για τθν ςυντιρθςθ – υποςτιριξθ όλων 
των επιμζρουσ ςτοιχείων των φωτιςτικϊν ςωμάτων για το ελάχιςτο διάςτθμα 
τουλάχιςτον δεκαπζντε ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ τθσ 
προμικειασ. 

Τα προαναφερκζντα, ςυμβόλαιο αντιπροςϊπευςθσ και θ επίςθμθ βεβαίωςθ κα πρζπει να φζρουν 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.4, εφόςον 
ζχουν ςυνταχκεί ςε γλϊςςα διαφορετικι από τθν Ελλθνικι. 
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Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των εργαςιϊν από τον ανάδοχο κα είναι τουλάχιςτον τα 
πζντε (5) ζτθ. 

6.7  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.7.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα 
για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.7.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
ΑΚ.  
 
6.7.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ 
προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).198 
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 Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑΙ–Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
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«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED» 
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ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 € 

Κ.Α.: 02.20.7135.002 

 

ΔΥΜΘΙΖ ΔΙΗΔΡΖ 

 

Ζ μελέςη πξσ ακξλξσθεί απξςελεί ςημ ποξρπάθεια ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ μα 
παοέμβει ρςημ σπξδξμή ςξσ ξδξτχςιρμξϋ ςηπ πϊληπ με ρςϊυξ ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ 
και ςημ πξιξςική αμαβάθμιρη ςξσ τχςιρςικξϋ απξςελέρμαςξπ ρε μία μεγάλη πεοιξυή ςξσ 
Δήμξσ.  

 Οιξ ρσγκεκοιμέμα θα γίμει η ποξμήθεια 2.700 πεοίπξσ μέχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ 
ςευμξλξγίαπ LED, ςα ξπξία θα εγκαςαρςαθξϋμ ςϊρξ ρε στιρςάμεμεπ σπξδξμέπ ξδικξϋ 
τχςιρμξϋ ϊρξ και ρε μέεπ. Δπιπλέξμ ασςόμ θα γίμξσμ μέεπ παοεμβάρειπ ρςημ σπξδξμή ρε 
αμςικαςάρςαρη παλαιόμ σπξδξμόμ  ςξσ ξδξτχςιρμξϋ. Ξι παοεμβάρειπ διακοίμξμςαι 
ρεςέρρεοιπ καςηγξοίεπ, πξσ αμαλϋξμςαι ακξλξϋθχπ: 

 Ξδικϊπτχςιρμϊπ 

 Ιοεμαρςϊπ τχςιρμϊπ 

 Τχςιρςικάρόμαςα ρειρςξϋπ ΔΔΔΔΖΔ 

 Τχςιρςικάρόμαςα ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπμξοτήπ 

 

ΟΔΠΘΞΥΖ ΟΑΠΔΛΒΑΡΖΡ & ΑΠΘΗΛΖΘΙΑ ΔΔΔΞΛΔΜΑ 

 Έυει τχςξςευμηθεί η ρσμςοιπςική πλειξφητία ςχμ ξδόμ με σπξδξμή Δημξςικξϋ 
τχςιρμξϋ. Ξι ρσγκεκοιμέμεπ ξδξί βοίρκξμςαι κσοίχπ ρςημ πεοιξυή πξσ ξοίζεςαι χπ Ιέμςοξ 
Οϊληπ (η πεοιξυή πξσ πεοικλείεςαι απϊ ςιπ ξδξϋπ Βξοείξσ Ζπείοξσ, Λεγάλξσ Αλενάμδοξσ, 
Ρπϋοξσ Κάμποξσ, Ρξσλίξσ, Δξμπϊλη, ΙεμάμΛερραοέ, Βξγιάμμξσ, Ιαοϊλξσ Οαπξϋλια, 
Γαοιβάλδη, Διξμσρίξσ Τιλξρϊτξσ & Γ. Οαπαμδοέξσ), ρςημ πεοιξυή ςξσ Ιέμςοξσ ςηπ Δ.Δ. 
Αμαςξλήπ,  αλλά και ρε άνξμεπ με αμςίρςξιυη σπξδξμή ρε διάτξοα μέοη ςηπ Οϊληπ 
(υαοακςηοιρςικά αματέοξμςαι ξι ξδξί: Λ. Ιξςξπξϋλη& Η. Οαρυίδη ρςξσπ Αμπελϊκηπξσπ, 
Μικξπϊλεχπ & Κ. Θχαμμίμχμ ρςξμ άνξμα πξσ ρσμδέει ςξ Ιέμςοξ με ςημ Αμαςξλή, η 3ηπ 
Ρεπςεμβοίξσ η Κ. Γοάμμξσ κ.α.).  

 Ξι βαρικέπ καςηγξοίεπ σπξδξμήπ αματέοξμςαι ακξλξϋθχπ: 

 σπικϊπ ξδικϊπ τχςιρμϊπ (Ριδηοξψρςξί ή ςριμεμςξψρςξί). Έυξσμ ρσμςαυθεί 
πεοιρρϊςεοεπ απϊ ενήμςα (60) τχςξςευμικέπ μελέςεπ και ατξοξϋμ ρε 1.234 μέα 
τχςιρςικά ρόμαςα ποξπ αμςικαςάρςαρη 1.550 στιρςάμεμχμ. Ζ καςάογηρη 
ιρςόμ και τχςιρςικόμ ρχμάςχμ έυει επιδιχυθεί και ρυεδιαρςεί καθόπ η επιλξγή 
ςηπ ςευμξλξγίαπ ςχμ led  εκςϊπ ςχμ μεγάλχμ πξρξρςόμ ενξικξμϊμηρηπ (>80%) 
επιςσγυάμει ςημ κάλσφη ςχμ  τχςξςευμικόμ απαιςήρεχμ με απξρςάρειπ ιρςξϋ 
απϊ ιρςϊ μεγαλϋςεοεπ απϊ πξςέ άλλξςε. Ξ μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ τχςιρςικόμ 
ρχμάςχμ μεςατοάζεςαι ρε μικοϊςεοη παοακξλξϋθηρη και ρσμςήοηρη ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ.  

 Ιοεμαρςϊπ τχςιρμϊπ (Ανξμικϊπ τχςιρμϊπ με αμαοςημέμξ δίκςσξ). Έυξσμ 
ρσμςαυθεί ξι τχςξςευμικέπ μελέςεπ για παοέμβαρη ρε δίκςσξ πεοίπξσ 8Km και 
ατξοξϋμ ρε 300 μέα τχςιρςικά ρόμαςα ποξπ αμςικαςάρςαρη πεοίπξσ 310 
στιρςάμεμχμ. Ζ παοέμβαρη ποξςείμει ςημ πλήοη αμςικαςάρςαρη ςξσ 
αμαοςημέμξσ δικςϋξσ, καθόπ η εγκαςάρςαρη τχςιρμξϋ  έυει εναμςλήρει ςξμ 
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υοήριμξ υοϊμξ ζχήπ ςηπ. Ζ ρσγκεκοιμέμη παοέμβαρη, πέοαμ ςηπ 
ενξικξμϊμηρηπ, θα εναρταλίρει πξιξςικϊ τχςιρμϊ ρε πξλλέπ κεμςοικέπ ξδξϋπ 
ςηπ πϊληπ.   

 Τχςιρςικά ρόμαςα ρε ιρςξϋπ ΔΔΔΔΖΔ (νϋλιμεπ κξλόμεπ ή ςριμεμςξψρςξί ςξσ 
δικςϋξσ ςηπ ΔΔΖ). Οοξβλέπεςαι η ποξμήθεια 1.000 τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και 
100 βοαυιϊμχμ καςάλληλχμ για ςημ εγκαςάρςαρη ρε ιρςξϋπ ΔΔΔΔΖΔ. α 
ρσγκεκοιμέμα τχςιρςικά ρόμαςα θα απξδξθξϋμ ςμημαςικά ρςξμ Δογξλάβξ ςξσ 
ΔΔΔΔΖΔ ποξπ εγκαςάρςαρη. Ωπ εκ ςξϋςξσ ςξ κϊρςξπ ςηπ ςξπξθέςηρηπ δεμ έυει 
ποξβλετθεί ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ μελέςηπ. 

 Αουιςεκςξμικϊπ τχςιρμϊπ (ξδικϊπ τχςιρμϊπ με ιρςξϋπ & τχςιρςικά ρόμαςα 
ρσγκεκοιμέμηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ). Οοϊκειςαι για ςημ καςηγξοία σπξδξμήπ 
πξσ είμαι εγκαςερςημέμη ρςξ Θρςξοικϊ Ιέμςοξ ςηπ πϊληπ. Έυξσμ γίμει ξι 
τχςξςευμικέπ μελέςεπ και ατξοξϋμ ρε 115 μέα τχςιρςικά ρόμαςα.  

 Ξδικόπ τχςιρμόπ  

Οοϊκειςαι για ςημ σπξδξμή με ιρςξϋπ και τχςιρςικά ρόμαςα Na σφηλήπ πίερηπ 
250W/400W. Ξ Δήμξπ Θχαμμιςόμ απϊ ςξ 2000 και μεςά ποξυόοηρε ρςξμ ξδξτχςιρμϊ  
κσοίχμ αοςηοιόμ ςξσ καθόπ και κσκλξτξοιακά δεσςεοεσϊμςχμ ξδόμ, με ςη δημιξσογία και 
ςημ εγκαςάρςαρη σπϊγειχμ δικςϋχμ, ριδηοξψρςόμ και ξδικόμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ με 
λαμπςήοεπ  Μαςοίξσ Σφηλήπ πίερηπ 250W/400W. Οιξ ρσγκεκοιμέμα με ςα έογα: 
«Ζλεκςοξτχςιρμϊπ ξδόμ και πλαςειόμ Α’ & Β’ Δογξλαβία» (2001-02) έγιμαμ παοεμβάρειπ 
ρςημ πεοιξυή Κακκόμαςα – Ιιάτα –  Εεσγάοια - Αμπελϊκηπξι – Οαοαλίμμιξ Λέςχπξ. Λε ςξ 
έογξ: «Αμάπλαρη ςηπ μηρίδαπ ςηπ λεχτϊοξσ Δχδόμηπ» έγιμε ξ ξδξτχςιρμϊπ ςηπ 
ξμόμσμηπ  ξδξϋ. ημ αμέρχπ επϊμεμη υοξμική πεοίξδξ ξλξκληοόθηκε ξ ηλεκςοξτχςιρμϊπ 
ςηπ ΙΑ Τεβοξσαοίξσ, ςηπ Κεχτϊοξσ Γεμμημαςά, ςχμ ξδόμ Ίκκξσ και Λάκη, ςηπ Κεχτϊοξσ 
Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ και ςέλξπ ςηπ Κεχτϊοξσ ΙεμάμΛερραοέ και ςηπ Ρςοαςηγξϋ 
Βξγιάμμξσ (Δικϊμα 1). Ζ Οεοιτεοειακή εμϊςηςα Θχαμμίμχμ ποξυόοηρε ρςξμ 
ηλεκςοξτχςιρμϊ ςξσ άνξμα Ρξσλίξσ – Δξμπϊλη, ξλξκληοόμξμςαπ ςξμ ερχςεοικϊ Δακςϋλιξ.  

 

Δικϊμα 1: Ξι ξδξί με σπξδξμή σπϊγειξσ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
τχςιρςικά ρόμαςα Na Σφηλήπ Οίερηπ 250W/400W.  

Οαοεμβάρειπ ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ τσρικά σπάουξσμ ρε 
αοκεςξϋπ ακϊμη άνξμεπ ςξσ Δήμξσ (Λ. Ιξςξπξϋλη, Η. 
Οαρυίδη, Α. Βελξσυιόςη, Δθμικήπ Αμςιρςάρεχπ, 
Αρημακξπξϋλξσ, Ξπλαουηγξϋ Οαλάρκα κ.ξ.κ.). α δίκςσα 
ξδξτχςιρμξϋ με ςα υαοακςηοιρςικά πξσ πεοιγοάτηκαμ 
ποξηγξσμέμχπ, διατξοξπξιξϋμςαι  μεςανϋ ςξσπ αμάλξγα 
με ςξμ ςϋπξ ςχμ ιρςόμ (ςριμεμςξψρςξί – ριδηοξψρςξί) και ςξμ 
αοιθμϊ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ (1, 2 ή πιξ ρπάμια 3).  

 

 

Ζ σπξδξμή με ςριμεμςξψρςξϋπ είμαι η παλαιϊςεοη σπξδξμή δημξςικξϋ τχςιρμξϋ. Ζ 
ρσγκεκοιμέμη σπξδξμή είμαι εγκαςερςημέμη ρε πξλϋ βαρικξϋπ άνξμεπ ςηπ πϊληπ (Δικϊμα 2, 
Οίμακαπ 1) με ρσμξλικό μήκξπ 5,26Km. 
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Δικϊμα 2: Ζ σπξδξμή με ςριμεμςξψρςξϋπ 

α δίκςσα ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ είμαι σπϊγεια, ϊμχπ μη 
επιρκέφιμα, καθόπ δεμ σπάουξσμ τοεάςια επίρκεφηπ, 
εμό ςξ καλόδιξ ςξσ κσοίχπ δικςϋξσ  είμαι απεσθείαπ 
εμςατιαρμέμξ ρςξ έδατξπ. H καςάρςαρη ςχμ δικςϋχμ  
θεχοείςαι ιδιαίςεοα ποξβλημαςική και υοήζει άμερηπ 
αμςικαςάρςαρηπ. Λε ςημ παοξϋρα μελέςη γίμεςαι η 
παοέμβαρη ρςξ μεγαλϋςεοξ ςμήμα ασςόμ ςχμ 
σπξδξμόμ. Έςρι εκςϊπ ςηπ αμςικαςάρςαρηπ ςχμ 
τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι η πλήοηπ 
αμακαςαρκεσή ςξσ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ 
(πεζξδοϊμια, σπϊγειξ δίκςσξ, βάρειπ ιρςόμ). α 
βαρικά μεγέθη ςχμ ανϊμχμ με  σπξδξμή 
ςριμεμςξψρςόμ αμαλϋξμςαι παοακάςχ: 

 

 

Ξμξμαρία Ξδξύ Αοιθμόπ
Θρςώμ 

Αοιθμόπ 

τχςιρςικώμ 

Λήκξπm Καμπςήοαπ 

 

KW/Km 

 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 38 76 1.270 250W Na 17,95 

Βξοείξσ Ζπείοξσ 11 17(1) 450 250W Na 11,33 

ΛεγάλξσΑλενάμδοξσ 14 31(2) 640 250W Na 12,1 

ΡπύοξσΚάμποξσ 15 15 640 250W Na 10,22 

ΥοήρςξσΟάςρη 3 3 100 250W Na 9 

Ρακελλαοίξσ 5 5 210 250W Na 7,14 

Οσοριμέλα(3) 10 10 240/300 250W Na 12,5 

Αμεναοςηρίαπ (4) 7 7 170 250W Hg 12,3 

ΥοήρςξσΙάςραοη 22 22 900 250W Na 7,33 

Λιυαηλίδη 5 5 170 125W Hg 5,17 

Λ. Αγγέλξσ  - Οιμδάοξσ 5 5 145 125WHg 4,41 

Λπιζαμίξσ 4 4 136 250W Na 8,82 

Ηεξδχοίδη 8 8 160 125W Hg 7,5 

ΡΣΜΞΚΑ 

13 Ξδξί 147 208 5.260 - 9,7(5) 

 

Οίμακαπ 1: Ξι άνξμεπ με εγκαςάρςαρη ξδξτχςιρμξϋ και σπξδξμή με ςριμεμςξψρςξϋπ. 

(1)Ρςημ Βξοείξσ Ζπείοξσ σπάουξσμ ιρςξί με έμα και με δϋξ τχςιρςικά ρόμαςα. 

(2)Ρςημ Λεγάλξσ Αλενάμδοξσ εκςϊπ ςχμ 14 ςριμεμςξψρςόμ με ιράοιθμα τχςιρςικά είμαι εγκαςερςημέμα επιπλέξμ 

17 τχςιρςικά ρόμαςα ρε νϋλιμξσπ ιρςξϋπ ςηπ Δ.Δ.Ζ.  

(3) α δϋξ μήκη αματέοξμςαι ςξ ποόςξ ρςξ μήκξπ με δίκςσξ ξδξτχςιρμξϋ και ςξ δεϋςεοξ ρςξ ρσμξλικϊ μήκξπ 

ςηπ ξδξϋ. 

(4) Απϊ Γσαλί Ιατεμέ χπ Οαϋλξσ Λελά. 

(5) Οοϊκειςαι για ςξμ μέρξ ϊοξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ δείκςη. 

 

Ξι άνξμεπ Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ – Βξοείξσ Ζπείοξσ – Λεγάλξσ Αλενάμδοξσ - 
Ρπύοξσ Κάμποξσ – Υοήρςξσ Ιάςραοηείμαι άνξμεπ με πξλϋ σφηλϊ κσκλξτξοιακϊ τϊοςξ 
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και αμςίρςξιυα σφηλέπ τχςιρςικέπ απαιςήρειπ. Για ςξσπ παοαπάμχ  άνξμεπ η μελέςη 
ποξβλέπει ςημ εγκαςάρςαρη μέαπ σπξδξμήπ ρε ϊλξ ςξ μήκξπ με ςη δημιξσογία μέξσ 
σπϊγειξσ δικςϋξσ, ςημ εγκαςάρςαρη ριδηοξψρςόμ και μέαπ ςευμξλξγίαπ τχςιρςικόμ 
ρχμάςχμ. Μέα σπξδξμή δημιξσογείςαι επίρηπ ρε κεμςοικέπ ξδξϋπ ςξσ κέμςοξσ ςηπ πϊληπ 
ϊπχπ ξι ξδξί Ακαδημίαπ - Ιαλιάτα – Αοάπη – Ραλαμάγκα (ξδξί πξσ πεοικλείξσμ ςξ ρυξλικϊ 
ρσγκοϊςημα ςηπ Ακαδημίαπ, εμό επίρηπ ξι ξδξί πέοιν ςξσ Δθμικξϋ Ρςαδίξσ επίρηπ απξκςξϋμ 
μέα σπξδξμή.  

Ζ παοέμβαρη ρςξμ ξδικϊ τχςιρμϊ ξλξκληοόμεςαι με ςημ αμςικαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ 
τχςιρςικόμ ρχμάςχμ με μέα, ρε ϊλεπ ςιπ ξδξϋπ πξσ αματέοθηκαμ ποξηγξσμέμχπ. Ρε ασςϊ 
ςξ ρημείξ ανίζει μα ρημειχθεί πχπ ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ η αμςικαςάρςαρη δεμ είμαι έμα 
ποξπ έμα, αλλά με ςημ παοξϋρα μελέςη ποξςείμεςαι η  καςάογηρη πξλλόμ τχςιρςικόμ 
ρημείχμ, καθόπ η ςευμξλξγία LED έυει ςξ ρσγκοιςικϊ πλεξμέκςημα ςηπ έμςξμηπ 
καςεσθσμςικϊςηςαπ ςξσ εκπεμπϊμεμξσ τχςϊπ, με απξςέλερμα ςη ρημαμςική αϋνηρη ςηπ 
απϊρςαρηπ ιρςξϋ απϊ ιρςϊ (offset), πξσ με ςη ρειοά ςηπ επιςοέπει ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ 
ςημ καςάογηρη ςξσ εμϊπ απϊ ςα δϋξ τχςιρςικά ρημεία, εμό ρε κάπξιεπ άλλεπ ςημ 
καςάογηρη δϋξ εκ ςχμ ςοιόμ τχςιρςικόμ ρημείχμ (αμτίπλεσοη και μεςαςξπιρμέμη 
διάςανη).  

Οοξβλέπεςαι επίρηπ η εκςέλερη πξλλόμ εογαριόμ πξσ ποξκϋπςξσμ ςϊρξ απϊ ςημ 
καςάογηρη τχςιρςικόμ ρημείχμ (απξκαςαρςάρειπ ρε πεζξδοϊμια και ηλεκςοικέπ ρσμδέρειπ) 
ϊρξ και απϊ ςημ ποξρπάθεια αμαβάθμιρηπ ςηπ σπάουξσραπ σπξδξμήπ (ποξμήθεια μέχμ 
ιρςόμ και βάφιμξ παλαιόμ).  

Ρςιπ αμαλσςικέπ ποξμεςοήρειπ, πξσ έυξσμ ρσμςαυθεί ςϊρξ αμά άοθοξ ϊρξ και αμά 
ξδϊ, απξςσπόμεςαι με λεπςξμέοεια εκςϊπ απϊ ςξμ ςϋπξ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ (πξσ η 
μελέςη ποξςείμει μα εγκαςαρςαθξϋμ)  και πξιεπ εογαρίεπ θα ποέπει μα εκςελερςξϋμ 
ρσμξδεσςικά όρςε η παοέμβαρη μα θεχοηθεί πλήοηπ.  

Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ είμαι ρημαμςικϊ μα αματεοθεί η ποξρπάθεια αμαδιάςανηπ ςξσ 
ενξπλιρμξϋ ςξσ ξδξτχςιρμξϋ (ιρςξί και βοαυίξμεπ) απϊ μία ξδϊ ρε άλλη. Ζ ανιξπξίηρη ςχμ 
παλαιόμ ιρςόμ  ποξωπξθέςει μια ρειοά εογαριόμ (απξνήλχρη, καθαοιρμϊπ, βατή, 
μεςατξοά, επαμαςξπξθέςηρη), πξσ κοίμξμςαι απαοαίςηςεπ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ «μέαπ 
ζχήπ» ςξσπ. 
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Ιοεμαρςόπ τχςιρμόπ  

Στιρςάμεμξ και ποξςειμϊμεμξ κοεμαρςϊ δίκςσξ ξδξτχςιρμξϋ ρςημ πϊλη. 

Ξδόπ Μαπξλέξμςξπ Εέοβα και κάθεςεπ-παοάλληλεπ ρε ασςή ξδξί. 

Ζ πεοιξυή πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ Μ. Εέοβα και ςιπ κάθεςεπ/παοάλληλεπ ξδξϋπ 
(Δικϊμα 3), τέοξσμ σπξδξμή κοεμαρςξϋ δικςϋξσ, πξσ στίρςαςαι για ςξσλάυιρςξμ 30 υοϊμια 
και είμαι ρατέπ πχπ η παοέμβαρη ρςημ σπξδξμή κοίμεςαι επιβεβλημέμη ρςημ πεοίπςχρη 
ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ. Ξ ρσγκεκοιμέμξπ άνξμαπ  παοέμβαρηπ απξςελείςαι απϊ 17 ξδξϋπ 
(Οίμακαπ 2), ρσμξλικξϋ μήκξσπ  4Km, ρε μια πξλϋ κεμςοική πεοιξυή ςηπ πϊληπ με ιδιαίςεοα 
μεγάλξ  κσκλξτξοιακϊ τϊοςξ.  

 

Δικϊμα 3: Ζ ξδϊπ Μ. Εέοβα και ξι κάθεςεπ/παοάλληλεπ 

ξδξί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρςξμ Οίμακα 2 ταίμξμςαι ξι ξμξμαρίεπ και ςα μήκη ςχμ ξδόμ ςηπ παοέμβαρηπ. 

Α/Α ΞΔΞΡ  ΛΖΙΞΡ(m) 

ΣΤΘΡΑΛΔΜΖ ΣΟΞΔΞΛΖ 

1. Μ. ΕΔΠΒΑ 620 

2. ΡΛΣΠΜΖΡ 167 

3. ΑΙΑΔΖΛΘΑΡ 222 

4. ΔΚ. ΕΩΓΠΑΤΞΣ  358 

5. ΙΑΟΞΔΘΡΠΘΞΣ 366 

6. ΑΠΣΒΑ  474 

7. ΚΑΛΟΠΘΔΞΣ 390 

8. ΑΓ. ΡΑΠΑΜΑ – ΙΑΦΩΛΔΜΞΣ 121 

9. ΙΑΠΑΚΖ 170 

10. ΟΠΔΛΔΖΡ  103 

11. ΑΚ. ΟΑΚΚΖ 125 

ΟΠΞΔΘΜΞΛΔΜΔΡ ΞΔΞΘ 

12. ΡΑΚΑΛΑΓΙΑ 165 

13. ΑΠΑΟΖ 117 

14. ΙΑΚΘΑΤΑ 200 
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15. ΜΔΞΤΣΞΣ ΔΞΣΙΑ 222 

16. ΟΑΚΑΛΑ 110 

17. ΟΠΔΛΔΖΡ 150 

ΡΣΜΞΚΞ 

 17 Ξδξί 4Km 

 
Οίμακαπ 2: Ξι ξδξί και ςα μήκη ςξσπ ρςξμ άνξμα ςηπ Μαπξλέξμςξπ Εέοβα. 

 
Κακκώμαςα, Ιιάτα, Ιαλξύςριαμη. 

Ζ πεοιξυή πξσ πεοικλείεςαι απϊ ςημ Κεχτϊοξ Δχδόμηπ (Δσςικά), ςημ Κεχτϊοξ Υοήρςξσ 
Ιάςραοη (Αμαςξλικά) και ςιπ ξδξϋπ Ηαοϋπα - Αιακιδόμ (Βϊοεια - Μϊςια), πεοιλαμβάμει ςιπ 
ρσμξικίεπ Κακκόμαςα, Ιιάτα, Ιαλξϋςριαμη και έυει εκςεςαμέμη σπξδξμή κοεμαρςξϋ 
δικςϋξσ (εικϊμα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Δικϊμα 4. Ζ σπξδξμή κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ρςιπ 
ρσμξικίεπ Κακκόμαςα, Ιιάτα, Ιαλξϋςριαμη. 

 

 

 

 

 

Οίμακαπ 3: Ξι ξδξί και ςα μήκη ςξσπ ρςιπ ρσμξικίεπ  

Κακκόμαςα, Ιιάτα, Ιαλξϋςριαμη. 

 

 

Α/Α ΞΔΞΡ  ΛΖΙΞΡ(m) 

ΣΤΘΡΑΛΔΜΖ ΣΟΞΔΞΛΖ 

1 ΠΩΛΑ 360 

2 ΙΑΚΞΣΔΖ 180 

3 ΡΘΙΔΚΘΑΜΞΣ 100 

4 ΑΘΑΙΘΔΩΜ 450 

5 ΠΘΕΑΠΖ 256 

6 ΒΑΛΒΔΡΞΣ 115 

7 ΥΠΖΡΘΔΖ 90 

8 ΛΞΚΞΡΡΩΜ 50 

9 ΡΘΛΘΔΚΞΣ  167 

10 ΙΣΠΓΘΞΣ  145  

11 ΛΟΘΕΑΜΘΞΣ 260 

12 ΑΓ. ΛΑΠΘΜΑΡ 500 

13 ΡΞΣΠΚΑ 134 

14 ΙΞΣΓΙΘΞΣ 115 

ΟΠΞΔΘΜΞΛΔΜΔΡ ΞΔΞΘ 

15 ΡΞΚΩΛΞΣ 360 

16 ΠΘΕΑΠΖ - ΟΑΡΘΛΑΔΖ 255 

17 ΙΑΡΠΘΡΖΡ 136 

18 ΑΗΑΛΣΚΩΜ 165 

ΡΣΜΞΚΞ 

 18 Ξδξί 4Km 
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Ζ καςάρςαρη ςηπ σπξδξμήπ ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ (δίκςσξ και τχςιρςικά ρόμαςα) υοήζει 
άμερηπ αμςικαςάρςαρηπ και επέκςαρηπ. Οοϊκειςαι για παοέμβαρη ρε 18 ξδξϋπ, ρσμξλικξϋ 
μήκξσπ  4 Km, ρε μια πσκμξκαςξικημέμη πεοιξυή ςηπ πϊληπ με έμςξμξ  κσκλξτξοιακϊ 
τϊοςξ. Για ςιπ ξδξϋπ Υαςζηπελεοέμ και Οξσλίςρα πξσ σπάουει ςϊρξ κοεμαρςϊ δίκςσξ ϊρξ 
και σπξδξμή με ιρςξϋπ και τχςιρςικά ρόμαςα, γίμεςαι  αμάλσρη ρε επϊμεμη παοάγοατξ. 

Ρςάδιξ, Ολάςαμξπ Ιαοαβαςιά.  

Ζ Οεοιξυή πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ Υ. οικξϋπη, Τοϊμςζξσ, Δσεογεςόμ και Ρπϋοξσ Κάμποξσ 
βοίρκεςαι ρςιπ παοστέπ ςξσ εμπξοικξϋ κέμςοξσ και πεοιλαμβάμει εκςϊπ ςχμ άλλχμ   ςιπ 
ρσμξικίεπ ςξσ Ολάςαμξσ και ςηπ Ιαοαβαςιάπ. Οοϊκειςαι για μια ιδιαίςεοα εκςεμή ξικιρςική 
πεοιξυή,  με ρημαμςική κίμηρη και κεμςοική ςξπξθερία. Ρςημ πεοιξυή σπάουει σπξδξμή 
κοεμαρςξϋ τχςιρμξϋ πξσ υοήζει άμερηπ αμςικαςάρςαρηπ. Ρςημ Δικϊμα 5 ταίμεςαι η 
στιρςάμεμη σπξδξμή κοεμαρςξϋ τχςιρμξϋ καθόπ και ςα κοεμαρςά τχςιρςικά ρόμαςα ρε 
ϊλη ςημ πεοιξυή αματξοάπ. 

 

Δικϊμα 5: Στιρςάμεμη σπξδξμή κοεμαρςξϋ τχςιρμξϋ ρςιπ 
ρσμξικίεπ Ρςάδιξ, Ολάςαμξπ, Ιαοαβαςιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΞΔΞΡ  ΛΖΙΞΡ(m) ΟΔΠΘΞΥΖ 

ΣΤΘΡΑΛΔΜΖ ΣΟΞΔΞΛΖ 

1. ΤΠΞΜΕΞΣ 250 Εχριμαία Ρυξλή 

2. ΔΑΓΙΚΖ 210 Εχριμαία Ρυξλή 

3. ΑΡΩΟΘΞΣ 166 Εχριμαία Ρυξλή 

4. ΡΘΜΑ 187 Εχριμαία Ρυξλή 

5. ΙΞΠΑΖ* 180 Ρςάδιξ 

6. ΛΟΞΡΑΠΖ** 105 Ρςάδιξ 

7. ΕΑΒΔΚΚΑ* 320 Ρςάδιξ 

8. ΡΑΣΠΘΔΞΣ 245 Ρςάδιξ 

9. ΡΑΔΘΞΣ 185 Ρςάδιξ 

10. ΡΑΛΞΣΖΚ* 340 Ρςάδιξ 

11. ΡΑΥΘΜΖ 185 Ρςάδιξ 

12. ΟΞΣΔΡΖ** 150 Ρςάδιξ 

13. ΔΞΡΘΞΣ 260 Ρςάδιξ 

14. Λ. ΑΓΓΔΚΞΣ** 210 Ρςάδιξ 

15. ΛΔΚΔΘΞΣ ΓΔΩΓΠΑΤΞΣ 330 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

16. ΔΟΔΚΔΜΘΞΣ 142 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 
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ΟΠΞΔΘΜΞΛΔΜΔΡ ΞΔΞΘ 

17. ΓΔΠΑΙΑΠΖ 140 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

18. ΟΘΜΔΑΠΞΣ 300 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

19. ΡΑΙΑΚΩΤ 240 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

20. ΑΠΥΘΛΑΜΔΠΔΘΞΣ 260 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

21. ΑΠΓΣΠΞΙΑΡΠΞΣ 180 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

22. ΔΞΡΘΗΔΞΣ ΤΘΚΖΞΣ 280 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

23. ΔΣΔΠΓΔΩΜ 350 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

24. ΡΑΙΔΚΚΑΠΘΞΣ 190 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

25. ΟΑΡΖ  100 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

26. ΜΔΞΤΣΞΣ ΔΞΣΙΑ 225 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

27. ΟΑΟΑΤΘΚΞΣ 60 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

28. ΑΓ. ΜΘΙΞΚΑΞΣ 75 Ολάςαμξπ – Ιαοαβαςιά 

ΡΣΜΞΚΞ 

 28 Ξδξί 6Km***  

Οίμακαπ 4: Ξι ξδξί και ςα μήκη ςξσπ ρςιπ ρσμξικίεπ Ρςάδιξ, Ολάςαμξπ, Ιαοαβαςιά. 

*Ρςιπ  ξδξύπ Ιξοαή, ζαβέλλα, Ραμξσήλ,  **Οξσςέςρη(απϊ Υ. οικξϋπη χπ ζαβέλλα), Λ. Αγγέλξσ (απϊ Υ. 
οικξϋπη χπ ζαβέλλα) και Λπόςραοη (απϊ Τοϊμςζξσ μέυοι 28ηπ Ξκςχβοίξσ)έυξσμ εγκαςαρςαθεί 45 μέα 
τχςιρςικά ρώμαςα ςοιάμςα (30) με λαμπςήοεπ 70W Αλξγξμιδίχμ Λεςάλλχμ, και δεκαπέμςε (15) ςϋπξσ LED 
77W, ςα ξπξία ςξπξθεςήθηκαμ ρςα πλαίρια ςηπ ποξμήθειαπ με ςίςλξ: «Ξλξκληοχμέμη Οαοέμβαρη 
Δνξικξμϊμηρηπ και Διαυείοιρηπ Δμέογειαπ Ξδξτχςιρμξϋ». Ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ξδξϋπ θα εκςελερςεί  μϊμξ η 
αμςικαςάρςαρη ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ.  

 

Οοξςειμόμεμεπ εογαρίεπ ρςξ μέξ κοεμαρςό δίκςσξ 

 Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ μέξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ η μελέςη ποξςείμει ςημ αλληλξσυία 
ςχμ εογαριόμ ϊπχπ ταίμεςαι  παοακάςχ:  

 ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ σλικόμ για ςημ σλξπξίηρη (μηυαμικά και 

ηλεκςοξλξγικά) ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ, δηλ. σλικά ρςήοινηπ ςξσ δικςϋξσ, ειδικά 

εναοςήμαςα ρςήοινηπ, καλόδιξ και ρςηοίγμαςα ασςξϋ και κάθε σλικϊ πξσ 

απαιςείςαι για ςημ πλήοη και έμςευμη καςαρκεσή ςξσ ρσμξλικξϋ δικςϋξσ. Ζ 

αμάλσρη ςχμ εογαριόμ πεοιγοάτεςαι ςϊρξ ρςξ ςιμξλϊγιξ ϊρξ και ρςξ ςεϋυξπ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ και ςξ Οαοάοςημα με ςιπ ποξςειμϊμεμεπ ςσπικέπ διαςάνειπ 

κοεμαρςξϋ δικςϋξσ.  

 ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςχμ ιρςόμ, ϊπξσ απαιςξϋμςαι, για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

σπξδξμήπ ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ.  

 ποξμήθεια και ςξπξθέςηρη, ρϋμδερη  και δξκιμή ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

 απξνήλχρη ςξσ κοεμαρςξϋ και ςξσ εξοςαρςικξϋ δικςϋξσ, ϊπξσ σπάουει, και η 

μεςατξοά ςχμ σλικόμ ρε ρημείξ πξσ θα σπξδείνει ξ Δήμξπ Θχαμμιςόμ. 

 

  Ρε κάθε πεοίπςχρη είμαι ρημαμςικϊ μα ρημειχθεί πχπ ξ Αμάδξυξπ είμαι 

σπξυοεχμέμξπ μα: 

 καςαβάλει κάθε δσμαςή ποξρπάθεια, όρςε ςξ στιρςάμεμξ κοεμαρςϊ δίκςσξ μα 

παοαμείμει λειςξσογικϊ έχπ ϊςξσ ηλεκςοξδξςηθεί ςξ μέξ κοεμαρςϊ δίκςσξ.  
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 αλλάνει ςημ θέρη ςχμ pillar ηλεκςοξδϊςηρηπ, εάμ κάςι ςέςξιξ ζηςηθεί απϊ ςημ 
Σπηοερία. ξ κϊρςξπ ςξσ επιπλέξμ δικςϋξσ, απϊ ςξ μέξ Pillar έχπ ςξ ποόςξ  
τχςιρςικϊ ρημείξ, θα βαοϋμει απξκλειρςικά ςξμ ίδιξ. 

 μεοιμμήρει όρςε  ϊλη η καςαρκεσή μα ρσμδσάζει ςημ απλϊςηςα με ςημ αοςιϊςεοη 
αιρθηςικά ςελική εικϊμα ςξσ δικςϋξσ.    

 εγκαςαρςήρει ςα μέα τχςιρςικά ρημεία όρςε ξι απξρςάρειπ μεςανϋ ςξσπ, ςξ ϋφξπ 
ςξπξθέςηρηπ και η θέρη ςξσπ ρςξμ άνξμα ςηπ εκάρςξςε ξδξϋ, μα είμαι ρςαθεοέπ και 
ρε κάθε πεοίπςχρη ρε απϊλσςη ρσμτχμία με ςιπ τχςξςευμικέπ απαιςήρειπ. 
Ξπξιαδήπξςε παοέκκλιρη θα διξοθόμεςαι ϋρςεοα απϊ εμςξλή ςηπ Σπηοερίαπ με 
κϊρςξπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 
 

Τχςιρςικά ρώμαςα ρε ιρςξύπ ΔΔΔΔΖΔ 

 Οοξβλέπεςαι η ποξμήθεια 1.000 τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και 100 βοαυιϊμχμ 
καςάλληλχμ για ςημ εγκαςάρςαρη ρε ιρςξϋπ ΔΔΔΔΖΔ. α ρσγκεκοιμέμα τχςιρςικά ρόμαςα 
θα παοαλητθξϋμ απϊ ςημ Απξθήκη ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ ςμημαςικά και θα απξδξθξϋμ ρςξμ 
Δογξλάβξ ςξσ ΔΔΔΔΖΔ ποξπ εγκαςάρςαρη. Ωπ εκ ςξϋςξσ ςξ κϊρςξπ ςηπ ςξπξθέςηρηπ δεμ 
έυει ποξβλετθεί ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ μελέςηπ. 

Τχςιρςικά ρώμαςα ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ 

 Οοϊκειςαι για ςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη 115 ρσμξλικά τχςιρςικόμ ρχμάςχμ 
ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ, πξσ θα αμςικαςαρςήρξσμ ασςά ςηπ ξδξϋ Διξμσρίξσ 
Τιλξρϊτξσ καθόπ και ασςά ρςιπ ξδξϋπ Ιξσμςξσοιόςη, Ιάμιγγξπ και ριοιγόςη. 

  

ΡΣΡΖΛΑ ΖΚΔΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 

 

Ζ εγκαςάρςαρη τχςιρμξϋ ξλξκληοόμεςαι με ςξ  ρϋρςημα ςηλεδιαυείοιρηπ. ξ 

Ρϋρςημα ηλεδιαυείοιρηπ Τχςιρμξϋ είμαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπξδξμόμ, ςχμ ρσρκεσόμ, ςχμ 

ςευμξλξγιόμ επικξιμχμιόμ καθόπ και ςξσ λξγιρμικξϋ πξσ υοηριμξπξιείςαι, έςρι όρςε μα 

δίμεςαι η δσμαςϊςηςα άμερηπ επξπςείαπ, απξμακοσρμέμηπ διαυείοιρηπ και ελέγυξσ ςξσ 

δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ. ξρϋρςημα θα ρσμβάλλει ρημαμςικά και απξςελερμαςικά: 

 ρςη διαυείοιρη ςξσ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ, 

 ρςημ έγκαιοη ρσμςήοηρη ςξσ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ, 

 ρςη μείχρη ςχμ ενϊδχμ ρσμςήοηρηπ, 

 ρςημξμαλή λειςξσογία ςξσ, 

 ρςημ απξδξςική εμεογειακή διαυείοιρη, με πεοαιςέοχ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ 

και πϊοχμ 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα θα γίμει η ποξμήθεια (2.649) αρϋομαςχμ ελεγκςόμ ϊρα δηλαδή 
και ςα σπϊ ποξμήθεια τχςιρςικά ρόμαςα. Ιάθε αρϋομαςξπ ελεγκςήπ θα εγκαθίρςαςαι είςε 
ρςημ κξοστή ςξσ τχςιρςικξϋ ρε ειδική βάρη ςϋπξσ NEMASocket 7pinC 136.41 ή 
εμαλλακςικά θα εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ εογξρςαριακά.  

Αμά (120) καςά μέρξ ϊοξ αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ θα εγκαθίρςαςαι  έμαπ Αρϋομαςξπ 
Ιεμςοικϊπ Δλεγκςήπ (κϊμβξπ) ελέγυξσ - επικξιμχμίαπ (Gateway). Ξ κεμςοικϊπ Δλεγκςήπ 
ςξπξθεςείςαι ρε ρςεγαμϊ πλαρςικϊ κσςίξ ςξσλάυιρςξμ IP65 πληρίξμ ςχμ πιμάκχμ διαμξμήπ ή 
ρε καςάλληλα ρημεία με ρςαθεοή ςοξτξδξρία. Ξ κεμςοικϊπ ελεγκςήπ 
ρσλλέγει/ρσγκεμςοόμει ςα δεδξμέμα πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ 
τχςιρςικόμ και ςα ποξχθεί ρςξ Κξγιρμικϊ Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ και Δλέγυξσ. Δπιπλέξμ 
λαμβάμει ςιπ εμςξλέπ ςξσ υοήρςη απϊ ςξ Κξγιρμικϊ Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ και Δλέγυξσ και 
ςιπ ποξχθεί ρςξσπ ελεγκςέπ τχςιρςικόμ. α ςέλη κιμηςήπ ςηλετχμίαπ για ςημ επικξιμχμία 
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ςξσ αρϋομαςξσ κεμςοικξϋ ελεγκςή με ςξ Cloud λξγιρμικϊ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι καςά ςη 
διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ, ήςξι 10 έςη ςξσλάυιρςξμ.  

έλξπ ποξβλέπεςαι η ποξμήθεια ςξσ Κξγιρμικξϋ Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ απϊ ςξ ξπξίξ 
θα είμαι δσμαςϊπ ξ έλεγυξπ και η παοαμεςοξπξίηρη ϊλχμ ςχμ τχςιρςικόμ ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ. ξ λξγιρμικϊ θα παοέυεςαι ρε μξοτή Cloud και θα είμαι ποξρβάριμξ μέρχ 
ξπξιξσδήπξςε τσλλξμεςοηςή (Browser). ξ ρϋρςημα θα επιςοέπει ςξμ απξμακοσρμέμξ 
έλεγυξ και ςημ παοακξλξϋθηρη μεμξμχμέμχμ τχςιρςικόμ αλλά και ξμάδχμ τχςιρςικόμ. 
Ηα παοέυεςαι δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ υοηρςόμ με διατξοεςικά επίπεδα ενξσριξδϊςηρηπ. 
ξ ρϋρςημα θα επιςοέπει ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ μέρχ παοξσρίαρηπ 
δεδξμέμχμ και ρσμαγεομόμ, πξσ θα είμαι παοαμεςοξπξιήριμξι απϊ ςξ υοήρςη. 

 

 

 
Ισάλληλα, επηέκβξηνο 2018 

Οη Μειεηεηέο Μεραληθνί 
 
 
 

Γηψξγνο Οηθνλφκνπ 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 
 

Δηξήλε Αξακπαηδή 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 
ΔΛΔΥΘΗΚΔ 

Η Πξντζηακέλε ηκήκαηνο 
Μειεηψλ & Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 
 
 

 Υαηδεαλησλίνπ Μαξία 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 
Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  
 
 
 
 

ΜπξίθνοΟξέζηεο 
ΠνιηηηθφοΜεραληθφο 
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Έξγν: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED 
 Θέζε: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
 
 
 

Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 

 
 

 
 

ΔίδεΔξγαζηψλ  Γαπάλε ( € )  

1. ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  1.707.395,00  

2. ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΔΡΓΑΙΔ  711.959,84  

2.1. ΟΓΙΚΑ  412.120,84  

2.2. ΚΡΔΜΑΣΟ ΓΙΚΣΤΟ  268.130,00  

2.3. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ  7.400,00  

2.4. ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ  24.309,00  

 
Δξγαζίεο Πξνππνινγηζκνχ   2.419.354,84  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  580.645,16  

Γεληθφχλνιν :   3.000.000,00  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ισάλληλα, επηέκβξηνο 2018 

Οη Μειεηεηέο Μεραληθνί 
 
 
 

Γηψξγνο Οηθνλφκνπ 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 
 

Δηξήλε Αξακπαηδή 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 
ΔΛΔΥΘΗΚΔ 

Η Πξντζηακέλε ηκήκαηνο 
Μειεηψλ & Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 
 
 

 Υαηδεαλησλίνπ Μαξία 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 
Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  
 
 
 
 

ΜπξίθνοΟξέζηεο 
ΠνιηηηθφοΜεραληθφο 
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 Έξγν: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED 
 Θέζε: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ  

 

Α/Α  Πεξηγξαθή Δξγαζίαο  Α.Σ.  ΚσδηθφοΆξζξνπ 
Μνλ. 
Μέηξ.  

Πνζφηεηεο 

 ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ      

1  Αζχξκαηνο ειεγθηήοθσηηζηηθνχ.   001  
ΝΔΟ  
ΝΔΟ060.20.80.1γ  

Σεκ.  2649  

2  
Αζχξκαηνο θεληξηθφο ειεγθηήο (θφκβνο) ειέγρνπ - επηθνηλσλίαο 
(Gateway).   

002  
ΝΔΟ  
ΝΔΟ060.20.80.1δ  

Σεκ.  23  

3  Λνγηζκηθφ θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.   003  
ΝΔΟ  
ΝΔΟ060.20.80.1ζη  

Σεκ.  1  

4  
Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο 
πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED),  ηζρχνο έσο 
70  W ρσξίο βξαρίνλα. (Σχπνο Ο )   

004  ΝΔΟ  060.10.40.1α  Σεκ.  393  

5  
Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο 
πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο 71 - 
110  W ρσξίο βξαρίνλα  (Σχπνο Ο)   

005  ΝΔΟ  060.10.40.3α  Σεκ.  648  

6  
Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο 
πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο 111 - 
200  W ρσξίο βξαρίνλα βξαρίνλα (Σχπνο Ο).   

006  ΝΔΟ  060.10.40.7α  Σεκ.  193  

7  

Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ θαηάιιειν  γηα ηνπνζέηεζε ζε 
θξεκαζηφ δίθηπν, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ 
θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο έσο 70  W ρσξίο βξαρίνλα  
(Σχπνο Κ).   

007  ΝΔΟ  060.10.40.4α  Σεκ.  300  

8  

Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ, ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο 
κνξθήο  (παξαδνζηαθνχ ηχπνπ), θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε επί 
θνξπθήο ηζηνχ (posttop), κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ 
θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο έσο 75  W, ζεξκνθξαζίαο 
ρξψκαηνο 3000Κ  (Σχπνο Α).   

008  ΝΔΟ  060.10.40.8α  Σεκ.  115  

9  

Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε 
ηζηνχο ΓΔΓΓΗΔ, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ 
θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο έσο 50  W ρσξίο βξαρίνλα, 
ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 3000Κ ή 4000Κ ( ηχπνπο Γ)   

009  ΝΔΟ  060.10.40.6α  Σεκ.  1000  

10  
Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 
8κ.   

010  ΝΔΟ  060.10.1.2γ  Σεκ.  110  

11  
Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 
12κ.   

011  ΝΔΟ  060.10.1.2δ  Σεκ.  52  

12  Πξνκήζεηα κνλνχ γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα   012  ΝΔΟ  060.10.40.2α  Σεκ.  27  

13  
Πξνκήζεηα δηπινχ ή πνιιαπινχ γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ 
βξαρίνλα   

013  ΝΔΟ  060.10.40.2β  Σεκ.  107  

14  
Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ, βξαρίνλα, θαηάιιεινπ γηα 
ηνπνζέηεζε επί ηζηνχ ΓΔΓΓΗΔ   

014  ΝΔΟ  060.10.40.2γ  Σεκ.  100  

 ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΔΡΓΑΙΔ      

 ΟΓΙΚΑ      

1  
Σνπνζέηεζε ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 
8κ.   

015  ΝΔΟ  060.10.1.2α  Σεκ.  110  

2  
Δξγαζία ηνπνζέηεζεο γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα, επί 
ηζηνχ   

016  ΝΔΟ  062.10.17.1β  Σεκ.  167  

3  
Δξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε ππάξρνλ δίθηπν 
νδνθσηηζκνχ   

017  ΝΔΟ  060.10.40.14  Σεκ.  1694  

4  
Δξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε λέν δίθηπν 
νδνθσηηζκνχ   

018  ΝΔΟ  060.10.40.14α  Σεκ.  275  

5  
Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο 
νδνθσηηζκνχ χςνπο έσο 9κ.   

019  ΝΔΟ  060.10.1.4β  Σεκ.  140  

6  
Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο 
νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ.   

020  ΝΔΟ  060.10.1.4α  Σεκ.  23  

7  
Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηζηκεληντζηνχ θσηηζκνχ, χςνπο 
κέρξη 12,0 m.  

021  ΝΔΣ ΗΛΜ  62.10.2.1  Σεκ.  162  

8  
 Αθαίξεζε ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ. Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά 
ηζηνχ χςνπο κέρξη 14,00 m.  

022  ΝΔΣ ΗΛΜ  62.10.1.1  Σεκ.  388  

9  
Αθαίξεζε βξαρηφλα απφ ηνπνζεηεκέλν ηζηφ κε ή ρσξίο 
θσηηζηηθά   

023  ΝΔΣ ΗΛΜ  62.10.4.1  Σεκ.  343  

10  
Αθαίξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ,  απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ 
θνξπθή εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ.  

024  ΝΔΣ ΗΛΜ  62.10.3.1  Σεκ.  143  

11  
Μεξηθή αλαθαίληζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή 
ηνπ ηζηνχ, κε αθαίξεζε, κεηαθνξά ηνπ ζε ζπλεξγείν θαη 
επαλαηνπνζέηεζε γηα ηζηνχο χςνπο κέρξη 12κ.   

025  ΝΔΟ  062.10.16.1α  Σεκ.  462  
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Α/Α  Πεξηγξαθή Δξγαζίαο  Α.Σ.  ΚσδηθφοΆξζξνπ 
Μνλ. 
Μέηξ.  

Πνζφηεηεο 

12  
Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο βξαρίνλα. Γηα κνλφ 
βξαρίνλα.  

026  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.17.1  

Σεκ.  91  

13  
 Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο βξαρίνλα, γηα δηπιφ 
βξαρίνλα.  

027  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.17.2  

Σεκ.  41  

14  
Μεηαηξνπή γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα, κε ηε κεηαβνιή ηνπ 
κήθνπο ηνπ   

028  ΣΗ  062.10.17.1
α
 Σεκ.  68  

15  Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κνχθαο θαισδίσλ   029  ΣΗ  062.20.30
α
 Σεκ.  178  

16  
Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ζηελ βάζε ζηήξημεο 
θαηαξγνχκελνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ   

030  ΣΗ  022.15.1
α
 Σεκ.  267  

17  Πίιαξ νδνθσηηζκνχ, νθηψ αλαρσξήζεσλ 031  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

Σεκ.  5  

18  Φξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο ππνγείσλ θαισδίσλ,  40x40 cm 032  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

Σεκ.  194  

19  Σνκήνδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.   033  ΝΔΣ ΟΓΟ-Α  Γ-1  m  2073,5  

20  Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε άζθαιην πιάηνπο έσο 40cm 034  ΝΔΟ  00Γ.Γ.10  m  2017  

21  Πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα.   035  ΝΔΣ ΟΓΟ-Α  Β-51  m  60  

22  
σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο 
ζεκαηνδφηεζεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE).  δηακέηξνπ DN 63 
mm  

036  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

m  150  

23  
Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V 
κε κφλσζε απφ καλδχα PVC. δηαηνκήο 4 x 10 mm².  

037  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

m  110  

24  Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιχθισλνη, δηαηνκήο 10 mm².  038  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

m  110  

25  
Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ. 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

039  ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  32.5.4  m3  38,1  

26  
Δπηζηξψζεηο - Δπελδχζεηο. Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ. 
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 

040  ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  73.16.2  m2  427  

27  
Ξπιφηππνη -Οπιηζκνί. Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. 
Γνκηθά πιέγκαηα B500C  

041  ΝΔΣ ΟΙΚ-Α  38.20.3  Kg  637,69  

28  
Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε εθηφο αζηηθψλ πεξηνρψλ, κε ηελ 
πξνκήζεηα θπηηθήο γεο.   

042  ΝΔΟ  Α5α  m3  133  

 ΚΡΔΜΑΣΟ ΓΙΚΣΤΟ      

1  
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζεκείνπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ 
νδνθσηηζκνχ   

043  ΝΔΟ  060.10.40.15  Σεκ.  345  

2  
Δξγαζία απνμήισζεο παιαηνχ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ 
θαη δηθηχνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.   

044  ΝΔΟ  060.10.40.17  Σεκ.  309  

3  
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζηνχ ζηήξημεο θξεκαζηνχ δηθηχνπ 
χςνπο 7,5κ.   

045  ΝΔΟ  060.10.40.18  Σεκ.  10  

 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ      

1  
Καζαξηζκφο, αλαθαίληζε βαθήο ραιχβδηλνπ ηζηνχ χςνπο κέρξη 
12 m, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ   

046  ΝΔΟ  062.10.15.1β  Σεκ.  115  

2  
Ρεηίλε [ηδέι] ζηεγαλνπνίεζεο αθξνθηβσηίσλ εληφο θξεαηίσλ 
επίζθεςεο νδνθσηηζκνχ   

047  ΝΔΟ  062.10.38  Σεκ.  20  

 ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ      

1  
ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ 
νλνκαζη.δηακέηξνπDN 63 mm ζπείξσκα 2´’’) θαη πάρνπο 3,6 
ρη.  

048  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

m  624  

2  
σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ  απφ πνιπαηζπιέλην 
(HDPE). δηακέηξνπ DN 90 mm 

049  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

m  100  

3  Καηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδφηεζεο 0,40 x 0,40 cm 050  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.31  

Σεκ.  22  

4  
Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο πίιιαξ Η/Φ θαη ηεο ζχξαο ή/θαη 
αληηθαηάζηαζε ηεο ζχξαο.   

051  ΝΔΣ ΗΛΜ  62.10.37  Σεκ.  15  

5  Αλαθαίληζε βαθήο ειεθηξηθψλ θηβσηίσλ Η/Φ (πίιιαξο).   052  ΝΔΣ ΗΛΜ  62.10.36  Σεκ.  30  

6  
 Αληηθαηάζηαζε θαιχκκαηνο ζπξίδαο ηζηψλ. Κάιπκκα άιιεο 
κνξθήο (εθηφο ηεο θπιηλδξηθήο).  

053  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.21.2  

Σεκ.  50  

7  
Αληηθαηάζηαζε θαιχκκαηνο ζπξίδαο ηζηψλ. Κάιπκκα θπιηλδξηθήο 
κνξθήο.  

054  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.21.1  

Σεκ.  50  

8  
Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ. Γηα έλα θσηηζηηθφ 
ζψκα.  

055  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.22.1  

Σεκ.  8  

9  
Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ. Γηα δχν θσηηζηηθά 
ζψκαηα.  

056  
ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.22.2  

Σεκ.  200  
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Ισάλληλα, επηέκβξηνο 2018 
Οη Μειεηεηέο Μεραληθνί 

 
 
 

Γηψξγνο Οηθνλφκνπ 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 
 

Δηξήλε Αξακπαηδή 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 
ΔΛΔΥΘΗΚΔ 

Η Πξντζηακέλε ηκήκαηνο 
Μειεηψλ & Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 
 
 

 Υαηδεαλησλίνπ Μαξία 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

 
 
 
 

ΜπξίθνοΟξέζηεο 
ΠνιηηηθφοΜεραληθφο 
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ΑΜΑΚΣΘΙΖ  ΟΠΞΛΔΠΖΡΖ 
 

ΖΚΔΙΠΞΤΩΘΡΛΞΡ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ 
 
Α.. 01  Αζχξκαηνο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ 

 
Σν ζχλνιν ησλ ηεκαρίσλ ησλ άξζξσλ Α.Σ.4 έσο Α.Σ.9   
χλνιν 2.649 ηεκάρηα 
 
Α.. 02  Αζχξκαηνο θεληξηθφο ειεγθηήο (θφκβνο) ειέγρνπ - επηθνηλσλίαο (Gateway).   

 
Έμαπ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ κϊμβξσ πεοίπξσ αμά 120 τχςιρςικά ρόμαςα, δηλαδή  
Ρύμξλξ 23 ςεμάυια 
 
Α.. 03  Λνγηζκηθφ θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.   

 
Έλα ινγηζκηθφ ζην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηαρείξηζεο 
χλνιν 1 ηεκάρην 
 
Α.. 04  Τχςιρςικά ρώμαςα ξδξτχςιρμξύ ςύπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διόδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυύξπ έχπ 70W υχοίπ βοαυίξμα. (ύπξπ Ξ)  ΜΔΞ  060.10.40.1α  

 
Ξδόπ εμ. Ιάμαβξπ 

ΡΩΛΑΙΞΣ ΚΔΩΜΘΔΑ 6 Ξ-53 

ΡΑΠΠΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΣ + ΡΒΩΚΞΣ 12 Ξ-51 

ΙΑΚΒΞΣ ΑΜΔΠΔΑ 4 Ξ-22 

ΑΓΘΞΣ ΙΞΡΛΑ 2 15 Ξ-2 

ΗΑΠΣΟΑ 3 Ξ-15 

ΙΑ ΤΔΒΠΞΣΑΠΘΞΣ 1 ΛΞΜΞ 27 Ξ-20 

ΛΑΙΑΠΘΞΣ 95 Ξ-28 

ΕΞΓΘΑ ΑΚΡΞΡ 3 Ξ-54 

ΛΟΑΚΑΜΞΣ ΙΞΡΛΑ 4 Ξ-36 

ΟΚΑΔΘΑ Μ ΘΩΑΜΜΖ 7 Ξ-46 

ΠΘΡΖ - ΑΓ ΜΑΟΑΡ (& ΙΑΗΔΖ) - ΤΩΞΟΞΣΚΞΣ 20 Ξ-55 

ΑΓΘΞΣ ΙΞΡΛΑ 1 8 Ξ-1 

ΑΜΔΝΑΠΖΡΘΑΡ ΡΘΛ. 7 Ξ-3 

ΑΠΖ ΒΔΚΞΣΥΘΩΖ 18 Ξ-4 

ΒΔΚΘΡΡΑΠΘΞΣ ΟΞΚΣΙΚΑΔΘΙΞ 20 Ξ-6 

ΓΔΠΑΙΑΠΖ - ΑΓΓΔΚΞΣ ΛΘΥΑΖΚ 6 Ξ-11 

ΛΔΡΡΑΠΔ ΙΔΜΑΜ ΟΑΠΑΔΠΞΛΞΘ 22 Ξ-33 

ΡΘΠΞΓΘΑΜΜΖ 3 Ξ-57 

ΛΞΚΞΡΡΩΜ 7 Ξ-35 

ΙΞΛΜΖΜΩΜ 15 Ξ-25 

ΙΞΞΟΞΣΚΖ - ΟΑΡΥΘΔΖ 65 Ξ-26 

ΛΘΥΑΖΚΘΔΞΣ 6 Ξ-34 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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ΡΑΚΔΑΠΖ ΚΘΜΑΡ 11 Ξ-56 

ΥΠΖΡΞΒΑΡΘΚΖ 9 Ξ-61 

ΡΣΜΞΚΞ 393  

 
Α.. 05 Τχςιρςικά ρώμαςα ξδξτχςιρμξύ ςύπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διόδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυύξπ 71 - 110W υχοίπ βοαυίξμα  (ύπξπ Ξ)   ΜΔΞ  060.10.40.3α 
 

Ξδόπ εμ. Ιάμαβξπ 

ΒΞΠΔΘΞΣ ΖΟΔΘΠΞΣ ΔΘΟΚΞ 12 Ξ-8 

ΔΞΛΟΞΚΖ ΔΘΟΚΞ 11 Ξ-12 

ΘΙΙΞΣ ΓΔΩΠΓΘΞΣ 6 Ξ-17 

ΙΑΚΘΑΤΑ - ΡΑΚΑΛΑΓΙΑ - ΑΠΑΟΖ 17 Ξ-23 

ΛΟΘΕΑΜΘΞΣ 7 Ξ-37 

ΟΑΟΞΣΚΘΑ ΟΞΔΖΚΑΞΔΠΞΛΞΡ (2) 3 Ξ-42 

ΟΑΣΚΞΣ ΛΔΚΑ 1 7 Ξ-44 

ΡΑΙΔΚΑΠΘΞΣ 6 Ξ-50 

ΒΔΚΘΡΡΑΠΘΞΣ 12 Ξ-5 

ΗΔΞΔΩΠΘΔΖ Η 4 Ξ-16 

ΛΑΣΠΞΓΘΑΜΜΖ 20 Ξ-30 

ΡΞΣΚΘΞΣ 21 Ξ-52 

ΙΑ ΤΔΒΠΞΣΑΠΘΞΣ 2 ΔΘΟΚΞ 10 Ξ-21 

ΙΑΡΑΠΖ ΥΠΖΡΞΣ 27 Ξ-24 

ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ ΑΜΑΞΚΖ 12Λ 42 Ξ-18 

ΟΞΣΚΘΡΑ 3 Ξ-47 

ΓΔΜΜΖΛΑΑ ΓΔΩΠΓΘΞΣ 44 Ξ-10 

ΔΞΛΟΞΚΖ ΛΞΜΞ 28 Ξ-13 

ΟΑΟΑΜΔΠΔΞΣ Γ 64 Ξ-40 

ΟΑΟΞΣΚΘΑ ΟΞΔΖΚΑΞΔΠΞΛΞΡ (1) 48 Ξ-41 

ΟΣΠΡΘΜΔΚΑ 12 Ξ-48 

ΒΞΓΘΑΜΜΞΣ ΡΠΑΖΓΞΣ 30 Ξ-7 

ΒΞΠΔΘΞΣ ΖΟΔΘΠΞΣ ΛΞΜΞ 6 Ξ-9 

ΛΑΙΖ ΙΑΚΞΣΡΘΑΜΖ 7 Ξ-29 

ΟΑΣΚΞΣ ΛΔΚΑ ΔΘΟΚΞ 10 Ξ-45 

ΠΩΛΑ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ  6 Ξ-49 

ΟΑΡΖ ΥΠΖΡΞΣ 3 Ξ-43 

3ηπ ΡΔΟΔΛΒΠΘΞΣ ΑΜΑΞΚΖ 77 Ξ-59 

ΛΔΡΡΑΠΔ ΙΔΜΑΜ 79 Ξ-32 

ΜΘΙΞΟΞΚΔΞΡ C3 PLEKTA 26 Ξ-39 

ΡΣΜΞΚΞ 648  

 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Α.. 06  Τχςιρςικά ρώμαςα ξδξτχςιρμξύ ςύπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διόδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυύξπ έχπ 111-200W υχοίπ βοαυίξμα. (ύπξπ Ξ)  ΜΔΞ  060.10.40.7α  

 
Ξδόπ εμ. Ιάμαβξπ 

ΜΘΙΞΟΞΚΔΞΡ (C3) ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ 10 Ξ-38 

ΟΑΚΑΡΙΑ ΒΞΑΜΘΙΞΡ 23 Ξ-60 

ΚΔΩΤΞΠΞΡ ΓΠΑΛΞΣ 21 Ξ-27 

ΥΑΕΖΟΔΚΚΔΠΔΜ 5 Ξ-58 

ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ ΑΜΑΞΚΖ 9Λ 15 Ξ-19 

ΔΩΔΩΜΖΡ 93 Ξ-14 

ΛΔΓΑΚΞΣ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ 26 Ξ-31 

ΡΣΜΞΚΞ 193  

 
Α.. 07  Τχςιρςικά ρώμαςα ξδξτχςιρμξύ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε κοεμαρςό δίκςσξ, με 
τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διόδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυύξπ έχπ 70W υχοίπ βοαυίξμα  (ύπξπ Ι) 
ΜΔΞ  060.10.40.4α  

 
Ξδόπ εμ. Ιάμαβξπ 

Μ. ΕΔΠΒΑ 25 Ι-2 

ΡΛΣΠΜΖΡ 6 Ι-3 

ΑΙΑΔΖΛΘΑΡ 8 Ι-2 

ΔΚ. ΕΩΓΠΑΤΞΣ  13 Ι-3 

ΙΑΟΞΔΘΡΠΘΞΣ 13 Ι-2 

ΑΠYΒΑ  17 Ι-3 

ΙΑΦΩΛΔΜΞΣ 4 Ι-3 

ΚΑΛΟΠΘΔΞΣ 14 Ι-3 

ΟΠΔΛΔΖΡ  4 Ι-3 

ΑΚ. ΟΑΚΚΖ 4 Ι-3 

ΜΔΞΤΣΞΣ ΔΞΣΙΑ 8 Ι-3 

ΠΩΛΑ 13 Ι-2 

ΙΑΚΞΣΔΖ 7 Ι-3 

ΡΘΙΔΚΘΑΜΞΣ 4 Ι-1 

ΑΘΑΙΘΔΩΜ 15 Ι-3 

ΠΘΕΑΠΖ 9 Ι-3 

ΒΑΛΒΔΡΞΣ 4 Ι-3 

ΥΠΖΡΘΔΖ 3 Ι-3 

ΛΞΚΞΡΡΩΜ 2 Ι-3 

ΡΘΛΘΔΚΞΣ  6 Ι-3 

ΙΣΠΓΘΞΣ  5 Ι-2 

ΛΟΘΕΑΜΘΞΣ 9 Ι-2 

ΡΞΣΠΚΑ 6 Ι-3 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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ΙΞΣΓΙΘΞΣ 4 Ι-1 

ΤΠΞΜΕΞΣ 9 Ι-2 

ΔΑΓΙΚΖ 8 Ι-2 

ΑΡΩΟΘΞΣ 6 Ι-3 

ΡΘΜΑ 7 Ι-3 

ΡΑΣΠΘΔΞΣ 9 Ι-3 

ΡΑΔΘΞΣ 6 Ι-3 

ΡΑΥΘΜΖ 6 Ι-3 

ΔΞΡΘΞΣ 9 Ι-3 

ΛΔΚΔΘΞΣ ΓΔΩΓΠΑΤΞΣ 12 Ι-1 

ΔΟΔΚΔΜΘΞΣ 5 Ι-3 

ΟΘΜΔΑΠΞΣ 11 Ι-3 

ΡΑΙΑΚΩΤ 9 Ι-1 

ΡΣΜΞΚΞ 300  

 
Α.. 08  Τχςιρςικά ρώμαςα ξδξτχςιρμξύ, ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ  (παοαδξριακξύ ςύπξσ), 
καςάλληλα για ςξπξθέςηρη επί κξοστήπ ιρςξύ (posttop), με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διόδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυύξπ έχπ 75W, θεομξκοαρίαπ υοώμαςξπ 3000Ι  (ύπξπ Α).   
ΜΔΞ  060.10.40.8α 

 
Ξδόπ εμ. Ιάμαβξπ 

ΙΞΣΜΞΣΠΘΩΖ  7 Α-1 

ΙΑΜΘΓΓΞΡ - ΙΠΣΡΑΚΖ 10 Α-2 

ΔΘΞΜΣΡΘΞΣ ΤΘΚΞΡΞΤΞΣ – ΟΚΑΔΘΑ ΛΑΒΘΚΖ  87 Α-3 

ΡΘΠΘΓΩΖ 11 Α-4 

ΡΣΜΞΚΞ  115  

 
Α.. 09  Τχςιρςικά ρώμαςα ξδξτχςιρμξύ, καςάλληλξ για ςξπξθέςηρη ρε ιρςξύπ ΔΔΔΔΖΔ, με τχςειμέπ 
πηγέπ ςευμξλξγίαπ διόδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυύξπ έχπ 50W υχοίπ βοαυίξμα, θεομξκοαρίαπ 
υοώμαςξπ 3000Ι ή 4000Ι ( ςύπξσπ Δ)  ΜΔΞ  060.10.40.6α 

 
α τχςιρςικά ρόμαςα ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ, θα παοαδξθξϋμ ςμημαςικά ρςημ απξθήκη ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ. 
Ρε κάθε πεοίπςχρη και μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα μεοιμμήρει για ςημ 
απξθήκεσρη ςξσπ ρε ιδιχςικϊ υόοξ. 
 
Ρύμξλξ 1000 ςεμ.  

 
Α.. 10 Οοξμήθεια υαλύβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξύ ξδξτχςιρμξύ ύφξσπ 8μ.  ΜΔΞ  060.10.1.2γ 

 
Ξδόπ εμ. 

Ιάλβξσ  4 

ΑγίξσΙξρμά 8 

Ηαοϋπα 3 

ζϊγια άλρξπ 3 

ΛπαλάμξσΙξρμά 4 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Γεοακάοη-Λιυ. Αγγγέλξσ-Λιυαηλίδη 13 

ριοξγιάμμη 3 

Υοηρςξβαρίλη 9 

Ραλαμάγκα-Αοάπη- Ιαλιάτα- ςμήμα Ακαδημίαπ 17 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 11 

Ιάςραοη 27 

Οξσλίςρα 3 

Υαςζηπελλεοέμ 5 

Ρϋμξλξ  110 

 
 
Α.. 11  Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ.   

 
Ξδόπ εμ. 

Κ. Δχδόμηπ 52 

Ρϋμξλξ  52 

Α.. 12 Οοξμήθεια μξμξύ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα  ΜΔΞ  060.10.40.2α 

 
Ξδόπ εμ. 

Ηαοϋπα  3 

οίςρη-Αγ. Μάπαπ  (& κάθεςη) - Τχςξπξϋλξσ 11 

ραλδάοη Κίμαπ-πλαςεία Διοήμηπ 2 

Κ. Δχδόμηπ 11 

Ρϋμξλξ  27 

 
Α.. 13 Οοξμήθεια διπλξύ ή πξλλαπλξύ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα  ΜΔΞ 060.10.40.2β  

 
Ξδόπ εμ. 

Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 16 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 20 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ  30 

Κ. Δχδόμηπ 41 

Ρϋμξλξ  66 

 
Α.. 14 Οοξμήθεια γαλβαμιρμέμξσ, βοαυίξμα, καςάλληλξσ για ςξπξθέςηρη επί ιρςξύ ΔΔΔΔΖΔ 
ΜΔΞ 060.10.40.2γ 

 
Ξι βοαυίξμεπ ασςξϋ ςξσ ςϋπξσ, θα παοαδξθξϋμ ςμημαςικά ρςημ απξθήκη ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ. 
Ρε κάθε πεοίπςχρη και μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα μεοιμμήρει για ςημ 
απξθήκεσρη ςξσπ ρε ιδιχςικϊ υόοξ. 
 
Ρϋμξλξ 100 ςεμ. 

 
 

 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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ΖΚΔΙΠΞΤΩΘΡΛΞΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ 
 

ΞΔΘΙΑ 
 

Α..  015 ξπξθέςηρη υαλύβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξύ ξδξτχςιρμξύ ύφξσπ 8μ.  ΜΔΞ  060.10.1.2α 
 

Ξδόπ εμ. 

Ιάλβξσ 4 

Αγίξσ Ιξρμά 8 

Ηαοϋπα  3 

Λπαλάμξσ Ιξρμά 4 

Οξσλίςρα 3 

ζϊγια άλρξπ 3 

ριοξγιάμμη 3 

Υαςζηπελλεοέμ 5 

Υοηρςξβαρίλη 9 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 11 

Ραλαμάγκα-Αοάπη- Ιαλιάτα- ςμήμα Ακαδημίαπ 17 

Γεοακάοη-Λιυ. Αγγγέλξσ-Λιυαηλίδη 13 

Ιάςραοη 27 

Ρϋμξλξ  110 

 
Α.. 016  Δογαρία ςξπξθέςηρηπ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα, επί ιρςξύ  ΜΔΞ  062.10.17.1β 
 

Ξδόπ εμ. 

Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 16 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 20 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 120 

Βελιρραοίξσ 1 

Κξιπξί δοϊμξι 10 

Ρϋμξλξ 167 
 

 

Α..  017 Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξύ ρώμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ ξδξτχςιρμξύ  ΜΔΞ  
060.10.40.14 
 

Ξδόπ εμ. 

Ρϋμτχμα με  άοθοξ με Α..01 393 

Ρϋμτχμα με  άοθοξ με Α..02 648 

Ρϋμτχμα με  άοθοξ με Α..03 193 

Ρϋμτχμα με  άοθοξ με Α..04 300 

Ρϋμτχμα με  άοθοξ με Α..05 115 

Ιξοαή  8 

ζαβέλα 12 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Ραμξσήλ 11 

Λ. Αγγέλξσ 4 

Ξλπαουιγξϋ Οξσςέςρη 4 

Ρςαδίξσ  3 

Μϊςη Λπϊςραοη 3 

Ρϋμξλξ 1694 

 
Α.. 018  Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξύ ρώμαςξπ ρε μέξ δίκςσξ ξδξτχςιρμξύ  ΜΔΞ  
060.10.40.14α  
 

Ξδόπ εμ. 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 64 

Κεχτ. Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 40 

8ηπ Λεοαουίαπ -Β. Ζπείοξσ και Δμδιάμερξπ κϊμβξπ  38 

Λ.Αλενάμδοξσ 23 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ με Α.. 011 110 

Ρϋμξλξ 275 

 
Α.. 019 Σπξδξμή ξδξτχςιρμξύ καςάλληλη για υαλύβδιμξσπ ιρςξύπ ξδξτχςιρμξύ ύφξσπ έχπ 
9μ. 
ΜΔΞ  060.10.1.4β  

Ξδόπ εμ. 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 11 

Ραλαμάγκα-Αοάπη- Ιαλιάτα- ςμήμα Ακαδημίαπ 17 

Γεοακάοη-Λιυ. Αγγγέλξσ-Λιυαηλίδη 13 

8ηπ Λεοαουίαπ -Β. Ζπείοξσ και Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 22 

Κεχτ. Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 20 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 30 

Ιαςράοη Γ.  27 

Ρϋμξλξ 140 

 
 
 
Α.. 20 Σπξδξμή ξδξτχςιρμξύ καςάλληλη για υαλύβδιμξσπ ιρςξύπ ξδξτχςιρμξύ ύφξσπ 12μ.  
ΜΔΞ  060.10.1.4α 

Ξδόπ εμ. 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

23 

Ρϋμξλξ 23 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Α.. 21 Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξύ τχςιρμξύ, ύφξσπ μέυοι 12,0 m. ΜΔ ΖΚΛ  
62.10.2.1 
 

Ξδόπ εμ. 

ΛακαοίξσΑουιεπιρκϊπξσ  21 

Λιυαηλίδη 6 

Λξλξρρόμ 3 

ΛπαλάμξσΙξρμά 4 

Ρακελαοίξσ  5 

ραλδάοη Κίμαπ πλαςεία Διοήμηπ 3 

Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 18 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 31 

Ιαςράοη Γ.  35 

Βηλάοα 36 

Ρϋμξλξ 162 

 
Α.. 22 Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςώμ τχςιρμξύ. Αταίοερη και μεςατξοά ιρςξύ ύφξσπ μέυοι 
14,00 m.  
ΜΔ ΖΚΛ  62.10.1.1 
 

Ξδόπ εμ. 

ΑγίξσΙξρμάμηρίδα 8 

Βξγιάμξσρςοαςηγξϋ 60 

Δχδόμηπ 52 

Ηαοϋπα  3 

ΊκκξσΓεχογίξσ 4 

Θχαμμίμχμ [Αμαςξλή] 22 

ΙΑ Τεβοξσαοίξσ [2 πλεκςϊ] 18 

Ιάλβξσ Αμδοέα  4 

Λάκη Ιαλξϋςριαμη  6 

Μικξπϊλεχπ  36 

Οαλάρκα-Βξςαμικϊπ 20 

Οαπξϋλια [πξδηλαςϊδοξμξπ] 46 

ΟαϋλξσΛελά [διπλϊ] 7 

Οξσλίςρα  5 

Πόμα Αλενάμδοξσ 4 

ζϊγια Άλρξπ 3 

οίςρη -Αγίαπ Μάπαπ -κάθεςη Τχςξπξϋλξσ 11 

ριοξγιάμμη 3 

Υαςζηπελεοοέμ  13 

Υοηρςξβαρίλη  27 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 17 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 12 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 7 

Ρϋμξλξ 388 

 
Α.. 23 Αταίοερη βοαυίξμα από ςξπξθεςημέμξ ιρςό με ή υχοίπ τχςιρςικά  ΜΔ ΖΚΛ  62.10.4.1  
 

Ξδόπ εμ. 

ΑγίξσΙξρμά 8 

Βελιρραοίξσ  1 

Δχδόμηπ 93 

Ηαοϋπα  3 

ΙΑ Τεβοξσαοίξσ 2 πλεκςϊ 18 

Ιάλβξσ Αμδοέα  4 

Λάκη Ιαλξϋςριαμη  6 

ΙεμάμΛερραοέ Οαοάδοξμξι 28 

Ιξρμά Λπαλάμξσ 4 

Μικξπϊλεχπ C3 πλεκςά 36 

Οαπξϋλια πξδηλαςϊδοξμξπ 1 46 

Οαπξϋλια πξδηλαςϊδοξμξπ 2 3 

ΟαϋλξσΛελά διπλϊ 6 

Πόμα Αλέναμδοξσ  4 

Ρακελαοίξσ  5 

οίςρη-Αγίαπ Μάπαπ (& κάθεςη Τχςξπξϋλξσ) 11 

Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 18 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 11 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 38 

Ρϋμξλξ 343 

 

Α.. 24 Αταίοερη τχςιρςικώμ ρχμάςχμ,  από βοαυίξμα ή από ςημ κξοστή εγκαςερςημέμξσ 
ιρςξύ 
ΜΔ ΖΚΛ  62.10.3.1 
 

Ξδόπ εμ. 

ΑγίξσΙξρμά 1 

ΊκκξσΓεχογίξσ 4 

Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 18 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 44 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 76 

Ρϋμξλξ 143 
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Α.. 025 Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ ιρςξύ, με 
αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξύπ ύφξσπ μέυοι 12μ.  ΜΔΞ  
062.10.16.1α 
 

Ξδόπ εμ. 

ΑγίξσΙξρμά [μηρίδα] 17 

ΆοηΒελξσυιόςη 18 

Βελιρραοίξσ  12 

Δϊμπξλη [διπλϊ] 7 

Δϊμπξλη [μξμϊ] 28 

ΙΑ Τεβοξσαοίξσ  [1 μξμϊ] 27 

ΙΑ Τεβοξσαοίξσ  [2 πλεκςϊ] 10 

Ιξμμημόμ 15 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ 50 

Λασοξγιάμμη 20 

ΛεγάλξσΑλενάμδοξσ 28 

ΙεμάμΛερραοέ [παοάδοξμξι] 22 

Λξλξρρόμ 7 

ΛπαλάμξσΙξρμά 4 

Μικξπϊλεχπ [πλεκςά] 36 

Οαπξϋλια [πξδηλαςϊδοξμξπ 1] 40 

Οαπξϋλια [πξδηλαςϊδοξμξπ 2] 3 

ΟαϋλξσΛελά 1 7 

ΟαϋλξσΛελά διπλϊ 10 

Ολαςεία Θχάμμη 7 

ραλδάοη Κίμαπ-Ολαςεία Διοήμηπ 7 

Λεοαουίαπ- Β. Ζπείοξσ- Δμδιάμερξπ κϊμβξπ 22 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 30 

Κξιπξί δοϊμξι 35 

Ρϋμξλξ 462 

 
Α.. 26 Αμακαίμιρη βατήπ ή γαλβαμίρμαςξπ βοαυίξμα για μξμό βοαυίξμα ΜΔ ΖΚΛ  62.10.17.1 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 91 

Ρϋμξλξ 91 

 
Α.. 27 Αμακαίμιρη βατήπ ή γαλβαμίρμαςξπ βοαυίξμα, για διπλό βοαυίξμα ΜΔ ΖΚΛ  62.10.17.2 
 

Ξδόπ εμ. 

Δχδόμηπ 41 

Ρϋμξλξ 41 
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Α.. 28 Λεςαςοξπή γαλβαμιρμέμξσ βοαυίξμα, με ςη μεςαβξλή ςξσ μήκξσπ ςξσ ΜΔΞ  
062.10.17.1α 

 

Ξδόπ εμ. 

ΆοηΒελξσυιόςη 18 

Δϊμπξλη διπλϊ 11 

Δϊμπξλη μξμϊ 28 

Ρξσλίξσ 11 

Ρϋμξλξ 68 

 
Α.. 29 Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξύταπ καλχδίχμ  ΜΔΞ  062.20.30α 
 

Ξδόπ εμ. 

ΊκκξσΓεχογίξσ 4 

Θχαμμίμχμ Αμαςξλή 9Λ 22 

Λάκη Ιαλξϋςριαμη 6 

ΙΑ Τεβοξσαοίξσ  [2 πλεκςϊ] 18 

ΙεμάμΛερραοέ παοάδοξμξι 6 

Μικξπϊλεχπ C3 πλεκςά 36 

Οαλάρκα Βξςαμικϊπ 20 

ΟαϋλξσΛελά διπλϊ 6 

Πόμα Αλενάμδοξσ 4 

Ρακελαοίξσ  5 

οίςρη-Αγίαπ Μάπαπ (& κάθεςη Τχςξπξϋλξσ) 11 

Υαςζηπελεοοέμ  13 

Υοηρςξβαρίλη  27 

Ρϋμξλξ 178 

 
Α.. 30 Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξύμεμξσ ιρςξύ ξδξτχςιρμξύ  
ΜΔΞ  022.15.1α 
 

Ξδόπ εμ. 

ΑγίξσΙξρμά 2(Μηρίδα) 8 

Βξγιάμξσρςοαςηγξϋ  60 

ΊκκξσΓεχογίξσ 4 

Θχαμμίμχμ Αμαςξλή 9Λ 22 

ΙΑ Τεβοξσαοίξσ  πλεκςϊ 18 

Λάκη Ιαλξϋςριαμη  6 

ΙεμάμΛερραοέ παοάοδξμξι 6 

Λιυαηλίδη 6 

Λξλξρρόμ 3 
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Μικξπϊλεχπ C3 πλεκςά 36 

Οαλάρκα Βξςαμικϊπ  20 

ΟαϋλξσΛελά διπλϊ 6 

Πόμα Αλέναμδοξσ  4 

Ρακελαοίξσ  5 

οίςρη-Αγίαπ Μάπαπ (& κάθεςη Τχςξπξϋλξσ) 11 

ραλδάοη Κίμαπ – Ολαςεία Διοήμηπ 3 

Υαςζηπελεοοέμ 13 

Υοηρςξβαρίλη 27 

πξσ απαιςηθεί 9 

Ρϋμξλξ 267 

 
Α.. 31 Οίλλαο ξδξτχςιρμξύ, ξκςώ αμαυχοήρεχμ ΜΔ ΖΚΛ  60.10.80.2 
 

Ξδόπ εμ. 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή με ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

1 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

1 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 1 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 1 

Ραλαμάγκα-Αοάπη-Ιαλιάτα-μήμα Ακαδημίαπ  1 

Ρϋμξλξ 5 

 
Α.. 32 Τοεάςια έλνηπ και ρύμδερηπ σπξγείχμ καλχδίχμ, 40x40 cm ΜΔ ΖΚΛ  60.10.85.1 
 

Ξδόπ εμ. 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή με ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

60 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

22 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 22 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 40 

πξσ απαιςηθεί 50 

Ρϋμξλξ 194 

 
Α.. 33 ξμή ξδξρςοώμαςξπ με αρταλςξκόπςη ΜΔ ΞΔΞ-Α  Δ-1 
 

Ξδόπ m. 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 560 

Ραλαμάγκα-Αοάπη-Ιαλιάτα-μήμα Ακαδημίαπ  20 

Γεοακάοη -ΛιυΑγγέλξσ-Λιυαηλίδη 940 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή με ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 120 
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ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

60 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 193,5 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 180 

Ρϋμξλξ 2.073,5 

 
Α.. 34 Απξκαςάρςαρη ξδξρςοώμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm  ΜΔΞ  00Γ.Δ.10 
 

Ξδόπ m. 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 560 

Ραλαμάγκα-Αοάπη-Ιαλιάτα-μήμα Ακαδημίαπ  20 

Γεοακάοη -ΛιυΑγγέλξσ-Λιυαηλίδη 940 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή με ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

120 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

60 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 192 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 180 

Ρϋμξλξ 2.017 

 
Α.. 35 Οοόυσςα κοάρπεδα από ρκσοόδεμα ΜΔ ΞΔΞ-Α  Β-51 
 

Ξδόπ m. 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

20 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 20 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 20 

Ρϋμξλξ 60 

 
Α.. 36 Ρχλήμεπ ποξρςαρίαπ σπξγείχμ καλχδίχμ τχςειμήπ ρημαςξδόςηρηπ από πξλσαιθσλέμιξ 
(HDPE).  διαμέςοξσ DN 63 mm ΜΔ ΖΚΛ  60.20.40.11 
 

Ξδόπ m. 

πξσ απαιςηθεί 150 

Ρϋμξλξ 150 

 
Α.. 37 Ιαλώδια ςύπξσ E1VV-U, -R, -S (ΜΣΣ), ξμξμ. ςάρηπ 600/1000 V με μόμχρη από μαμδύα 
PVC. διαςξμήπ 4 x 10 mm² ΜΔ ΖΚΛ  62.10.41.4 
 

Ξδόπ m. 

πξσ απαιςηθεί 110 

Ρϋμξλξ 110 
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Α.. 38 Αγχγξί γσμμξί υάλκιμξι, πξλύκλχμξι, διαςξμήπ 10 mm²  ΜΔ ΖΚΛ  62.10.48.2 
 

Ξδόπ m. 

πξσ απαιςηθεί 110 

Ρϋμξλξ 110 

 
Α.. 39 Υαλικξδέμαςα - Γαομπιλξδέμαςα. Ρκσοξδέμαςα μικοώμ έογχμ. Για καςαρκεσέπ από 
ρκσοόδεμα καςηγξοίαπ C16/20ΜΔ ΞΘΙ-Α  32.5.4 
 

Ξδόπ m3 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 10 

Γεοακάοη -ΛιυΑγγέλξσ-Λιυαηλίδη 26,50 

πξσ απαιςηθεί 1,6 

Ρϋμξλξ 38,1 

 
Α.. 40  Δπιρςοώρειπ - Δπεμδύρειπ. Δπιρςοώρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. Δπιρςοώρειπ με πλάκεπ 
ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm   ΜΔ ΞΘΙ-Α  73.16.2 
 

Ξδόπ m2 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 12 

Ραλαμάγκα-Αοάπη-Ιαλιάτα-μήμα Ακαδημίαπ  10 

Γεοακάοη -ΛιυΑγγέλξσ-Λιυαηλίδη 225 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή με ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

10 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

20 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 20 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 40 

πξσ απαιςηθεί 90 

Ρϋμξλξ 427 

 
Α.. 41  Νσλόςσπξι -Ξπλιρμξί. Υαλύβδιμξι ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ. Δξμικά πλέγμαςα B500C 
ΜΔ ΞΘΙ-Α  38.20.3  
 

Ξδόπ kg 

Λπιζαμίξσ-Ηεξδχοίδη 210 

Γεοακάοη -ΛιυΑγγέλξσ-Λιυαηλίδη 437,69 

Ρϋμξλξ 647,69 

 

Α.. 42  Ολήοχρη μηρίδχμ με τσςική γη εκςόπ αρςικώμ πεοιξυώμ, με ςημ ποξμήθεια τσςικήπ 
γηπ ΜΔΞ  Α5α 
 

Ξδόπ m3 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

190 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 66 
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Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 331 

Ρϋμξλξ 133 

 

ΙΠΔΛΑΡΞ ΔΘΙΣΞ 
 
Α.. 43  Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξύ δικςύξσ ξδξτχςιρμξύ  ΜΔΞ  
060.10.40.15 
 
 

Ξδόπ εμ. 

Ρϋμξλξ ξδόμ ςξσ Α.. 4 300 

ΙΞΠΑΖ 8 

ΡΑΛΞΣΖΚ 11 

ΕΑΒΔΚΑ 12 

ΡΑΔΘΞΣ 3 

ΜΞΖ ΛΟΞΡΑΠΖ 4 

ΟΞΣΔΡΖ 4 

Λ. ΑΓΓΔΚΞΣ 3 

Ρϋμξλξ 345 

 
Α.. 44  Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξύ κοεμαρςξύ δικςύξσ ξδξτχςιρμξύ και δικςύξσ 
εξοςαρςικξύ τχςιρμξύ.  ΜΔΞ  060.10.40.17 
 

Ξδόπ εμ. 

ΥοσρξυϊξσΛιυαήλ 1 

Τεοαίξσ Πήγα 3 

ΔλιγιάΓιξρέτ 1 

Λπιζαμίξσ 10 

Αγίαπ Λαοίμηπ 1 

Ριμιςέλξσ 4 

Ρξϋολα Δσοιπίδη 4 

Ιξσγκίξσ 5 

Πόμα Αλενάμδοξσ 13 

Αιακιδόμ 16 

ΠιζάοηΑτόμ 8 

Λξλξρρόμ 2 

Ρικελιαμξϋ Αγγέλξσ 5 

ΙοσρςάλληΙόρςα 1 

ΡιμάΑτόμ 3 

Εχριμάδχμ 6 

Αρχπίξσ  5 

Ιξοαή Αδαμαμςίξσ  8 
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Δαγκλή Οαμαγιόςη 5 

ΤοϊμςζξσΙόρςα 5 

Λπϊςραοη Μϊςη 2 

ζαβέλλα Τόςξσ 12 

Οξσςέςρη Ξπλαουηγξϋ 4 

Ρςαδίξσ 7 

Ρακελαοίξσ Ρμημαγξϋ 1 

ΔξρίξσΜικξλάξσ 5 

Ρμϋομηπ 7 

Δξϋκα Μεξτϋςξσ 5 

Εέοβα Μαπξλέξμςα 25 

Αγίχμ Ραοάμςα 1 

ΙαφχμέμξσΡςσλιαμξϋ 5 

Αοϋβα 7 

ΙαοαϊληΔημηςοίξσ 5 

ΙαπξδιρςοίξσΘχάμμη 14 

Ακαδημίαπ 7 

ΚαμποίδηΘχάμμη 6 

ΕχγοάτξσΔλέμηπ 9 

Υαςζή-ΟελλεοέμΓεχογίξσ 6 

ΙαλξϋδηΓεχογίξσ και Τεοεμίκηπ 7 

Αουιεπιρκϊπξσ Ρπσοίδχμξπ 1 

ΓεχγοάτξσΛελεςίξσ 13 

ΤιλίςξσΔξριθέξσ 7 

επελεμίξσ 6 

Δερπξςάςξσ Ζπείοξσ 8 

Ρςασοίδη Γεχογίξσ 9 

Ραμξσήλ 11 

Ρακελαοίδη Ρςέογιξσ 1 

Λξρυξπϊλεχπ 4 

ΥαςζημιυάληΑγγελικήπ 2 

Οιμδάοξσ 1 

Αγίαπ Αικαςεοίμηπ 1 

ΙϋογιξσΓεχογίξσ 4 

Ρϋμξλξ 309 
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Α.. 45  Οοξμήθεια και ςξπξθέςηρη ιρςξύ ρςήοινηπ κοεμαρςξύ δικςύξσ ύφξσπ 7,5μ.ΜΔΞ  
060.10.40.18 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 10 

Ρϋμξλξ 10 

 
 

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΞΡ ΤΩΘΡΛΞΡ 
 
Α.. 46  Ιαθαοιρμόπ, αμακαίμιρη βατήπ υαλύβδιμξσ ιρςξύ ύφξσπ μέυοι 12 m, επί ςόπξσ ςξσ 
έογξσ   
ΜΔΞ  062.10.15.1β 
 

Ξδόπ εμ. 

Ιξσμςξσοιόςη 7 

Ιάμιγγξπ - Ιοσρςάλλη 10 

ΔιξμσρίξσΤιλξρϊτξσ-Ολαςεία Λαβίλη 87 

ριοιγόςη 11 

Ρϋμξλξ 115 

 
Α.. 47 Πηςίμη [ςζέλ] ρςεγαμξπξίηρηπ ακοξκιβχςίχμ εμςόπ τοεαςίχμ επίρκεφηπ ξδξτχςιρμξύ 
ΜΔΞ  062.10.38 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 20 

Ρϋμξλξ 20 

 
 
ΚΞΘΟΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ 
 
Α.. 48 Ριδηοξρχλήμεπ γαλβαμιρμέμξι διέλεσρηπ καλχδίχμ ξμξμαρς.διαμέςοξσDN 63 mm 
ρπείοχμα 2½’’) και πάυξσπ 3,6 υς. ΜΔ ΖΚΛ  60.20.40.2 
 

Ξδόπ m. 

Λ. Αλενάμδοξσ (απϊ ρσμβξλή με ΔξριθέξσΤιλίςξσ χπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

120 

8ηπ Λεοαουίαπ (400m)-  Β. Ζπείοξσ (230m) & Δμδιάμερξπ 
κϊμβξπ (190m) 

60 

Αουιεπιρκϊπξσ Λακαοίξσ (370m) 192 

Γεχογίξσ Οαπαμδοέξσ 180 

πξσ απαιςηθεί 68 

Ρϋμξλξ 624 
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Α.. 49 Ρχλήμεπ ποξρςαρίαπ σπξγείχμ καλχδίχμ  από πξλσαιθσλέμιξ (HDPE). διαμέςοξσ DN 90 
mm 
ΜΔ ΖΚΛ  60.20.40.12 
 

Ξδόπ m. 

πξσ απαιςηθεί 100 

Ρϋμξλξ 100 

 
Α.. 50 Ιαςαρκεσή τοεαςίξσ ρημαςξδόςηρηπ 0,40 x 0,40 cm   ΜΔ ΖΚΛ  60.20.40.31 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 22 

Ρϋμξλξ 22 

 
Α.. 51 Δπιρκεσή ςξσ κσοίχπ ρώμαςξπ πίλλαο Ζ/Τ και ςηπ θύοαπ ή/και αμςικαςάρςαρη ςηπ θύοαπ 
ΜΔ ΖΚΛ  62.10.37 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 15 

Ρϋμξλξ 15 

 
Α.. 52 Αμακαίμιρη βατήπ ηλεκςοικώμ κιβχςίχμ Ζ/Τ (πίλλαοπ) ΜΔ ΖΚΛ  62.10.36 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 30 

Ρϋμξλξ 30 

 
 
Α.. 53 Αμςικαςάρςαρη καλύμμαςξπ θσοίδαπ ιρςώμ. Ιάλσμμα άλληπ μξοτήπ (εκςόπ ςηπ 
κσλιμδοικήπ)   
ΜΔ ΖΚΛ  62.10.21.2 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 50 

Ρϋμξλξ 50 

 
Α.. 54 Αμςικαςάρςαρη καλύμμαςξπ θσοίδαπ ιρςώμ. Ιάλσμμα κσλιμδοικήπ μξοτήπ  ΜΔ ΖΚΛ  
62.10.21.1 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 50 

Ρϋμξλξ 50 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 97 

Α.. 55 Αμςικαςάρςαρη ακοξκιβχςίξσ ιρςξύ τχςιρμξύ. Για έμα τχςιρςικό ρώμα ΜΔ ΖΚΛ  
62.10.22.1 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 8 

Ρϋμξλξ 8 

 
Α.. 56 Αμςικαςάρςαρη ακοξκιβχςίξσ ιρςξύ τχςιρμξύ. Για δύξ τχςιρςικά ρώμαςα ΜΔ ΖΚΛ  
62.10.22.2 
 

Ξδόπ εμ. 

πξσ απαιςηθεί 200 

Ρϋμξλξ 200 

 
 
 
 
 

Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 
 

Ξι Λελεςηςέπ Ληυαμικξί 
 
 
 
 

Γιόογξπ Ξικξμϊμξσ 
Ζλεκςοξλϊγξπ Ληυαμικϊπ 

 
 
 
 

Διοήμη Αοαμπαςζή 
Ληυαμξλϊγξπ Ληυαμικϊπ 

 
 
 
 

Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 
 

Δ Κ Δ Υ Η Ζ Ι Δ 
 
 

Ζ Οοξψρςαμέμη ςμήμαςξπ 
Λελεςόμ & ευμικόμ Έογχμ 

 
 
 
 
 
 

Υαςζηαμςχμίξσ Λαοία 
ΑουιςέκςχμΛηυαμικϊπ 

Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 
 

Η Δ Ω Π Ζ Η Ζ Ι Δ 
 
 

Ξ Αμαπληοχςήπ Οοξψρςάμεμξπ 
Διεϋθσμρηπ ευμικόμ 

Σπηοεριόμ 
 
 
 
 
 

ΛποίκξπΞοέρςηπ 
ΟξλιςικϊπΛηυαμικϊπ 
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 Έξγν: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED 
 Θέζε: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 
 

Α/Α  ΔίδνοΔξγαζίαο  
Κσδηθφο
Άξζξνπ 

Αξ. 
Σηκ.  

ΆξζξνΑλαζεψξ
εζεο  

Μνλάδα  
Πνζφη

εηα  
Σηκή 
( € )  

Γαπάλε 

Μεξηθή ( € )  Οιηθή ( € )  

 
1. ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

        

1  Αζχξκαηνο ειεγθηήοθσηηζηηθνχ.   
ΝΔΟ  
ΝΔΟ060.2
0.80.1γ  

001  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  2649  130  344.370,00   

2  
Αζχξκαηνο θεληξηθφο ειεγθηήο 
(θφκβνο) ειέγρνπ - επηθνηλσλίαο 
(Gateway).   

ΝΔΟ  
ΝΔΟ060.2
0.80.1δ  

002  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  23  3700  85.100,00   

3  
Λνγηζκηθφ θεληξηθήο δηαρείξηζεο 
θαη ειέγρνπ.   

ΝΔΟ  
ΝΔΟ060.2
0.80.1ζη  

003  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  1  21000  21.000,00   

4  

Φσηηζηηθά ζψκαηα 
νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα 
κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED),  
ηζρχνο έσο 70  W ρσξίο 
βξαρίνλα. (Σχπνο Ο )   

ΝΔΟ  
060.10.40.
1α  

004  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  393  445  174.885,00   

5  

Φσηηζηηθά ζψκαηα 
νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα 
κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), 
ηζρχνο 71 - 110  W ρσξίο 
βξαρίνλα  (Σχπνο Ο)   

ΝΔΟ  
060.10.40.
3α  

005  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  648  500  324.000,00   

6  

Φσηηζηηθά ζψκαηα 
νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα 
κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), 
ηζρχνο 111 - 200  W ρσξίο 
βξαρίνλα βξαρίνλα (Σχπνο Ο).   

ΝΔΟ  
060.10.40.
7α  

006  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  193  730  140.890,00   

7  

Φσηηζηηθά ζψκαηα 
νδνθσηηζκνχ θαηάιιειν  γηα 
ηνπνζέηεζε ζε θξεκαζηφ δίθηπν, 
κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), 
ηζρχνο έσο 70  W ρσξίο 
βξαρίνλα  (Σχπνο Κ).   

ΝΔΟ  
060.10.40.
4α  

007  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  300  600  180.000,00   

8  

Φσηηζηηθά ζψκαηα 
νδνθσηηζκνχ, ηδηαίηεξεο 
αξρηηεθηνληθήο κνξθήο  
(παξαδνζηαθνχ ηχπνπ), 
θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε επί 
θνξπθήο ηζηνχ (posttop), κε 
θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), 
ηζρχνο έσο 75  W, 
ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 3000Κ  
(Σχπνο Α).   

ΝΔΟ  
060.10.40.
8α  

008  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  115  750  86.250,00   

9  

Φσηηζηηθά ζψκαηα 
νδνθσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα 
ηνπνζέηεζε ζε ηζηνχο ΓΔΓΓΗΔ, 
κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), 
ηζρχνο έσο 50  W ρσξίο 
βξαρίνλα, ζεξκνθξαζίαο 
ρξψκαηνο 3000Κ ή 4000Κ ( 
ηχπνπο Γ)   

ΝΔΟ  
060.10.40.
6α  

009  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  1000  268  268.000,00   

10  
Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, 
βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ 
χςνπο 8κ.   

ΝΔΟ  
060.10.1.2
γ  

010  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  110  290  31.900,00   

11  
Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, 
βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ 
χςνπο 12κ.   

ΝΔΟ  
060.10.1.2
δ  

011  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  52  600  31.200,00   

12  
Πξνκήζεηα κνλνχ 
γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ 
βξαρίνλα   

ΝΔΟ  
060.10.40.
2α  

012  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  27  70  1.890,00   

εκεηαθνξά: 1.689.485,00 0,00 
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Α/Α  ΔίδνοΔξγαζίαο  
Κσδηθφο
Άξζξνπ 

Αξ. 
Σηκ.  

ΆξζξνΑλαζεψξ
εζεο  

Μνλάδα  
Πνζφη

εηα  
Σηκή 
( € )  

Γαπάλε 

Μεξηθή ( € )  Οιηθή ( € )  

Απφ κεηαθνξά: 1.689.485,00 0,00 

13  
Πξνκήζεηα δηπινχ ή πνιιαπινχ 
γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα   

ΝΔΟ  
060.10.40.
2β  

013  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  107  130  13.910,00   

14  
Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ, βξαρίνλα, 
θαηάιιεινπ γηα ηνπνζέηεζε επί ηζηνχ 
ΓΔΓΓΗΔ   

ΝΔΟ  
060.10.40.
2γ  

014  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  100  40  4.000,00   

    Αζξνηζκα Δξγαζηψλ :    1.707.395,00  1.707.395,00  

 
2. ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ 
ΔΡΓΑΙΔ  

        

 2.1. ΟΓΙΚΑ          

1  
Σνπνζέηεζε ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ 
ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 8κ.   

ΝΔΟ  
060.10.1.2
α  

015  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  110  80  8.800,00   

2  
Δξγαζία ηνπνζέηεζεο 
γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα, 
επί ηζηνχ   

ΝΔΟ  
062.10.17.
1β  

016  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  167  30  5.010,00   

3  
Δξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο ζε ππάξρνλ δίθηπν 
νδνθσηηζκνχ   

ΝΔΟ  
060.10.40.
14  

017  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  1694  36  60.984,00   

4  
Δξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο ζε λέν δίθηπν νδνθσηηζκνχ   

ΝΔΟ  
060.10.40.
14α  

018  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  275  36  9.900,00   

5  
Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε 
γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο νδνθσηηζκνχ 
χςνπο έσο 9κ.   

ΝΔΟ  
060.10.1.4
β  

019  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  140  850  119.000,00   

6  
Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε 
γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο νδνθσηηζκνχ 
χςνπο 12κ.   

ΝΔΟ  
060.10.1.4
α  

020  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  23  900  20.700,00   

7  
Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε 
ηζηκεληντζηνχ θσηηζκνχ, χςνπο κέρξη 
12,0 m.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.2.1  

021  
ΗΛΜ 100 
100,00% 

Σεκ.  162  75  12.150,00   

8  
 Αθαίξεζε ραιπβδίλσλ ηζηψλ 
θσηηζκνχ. Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά 
ηζηνχ χςνπο κέρξη 14,00 m.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.1.1  

022  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  388  70  27.160,00   

9  
Αθαίξεζε βξαρηφλα απφ 
ηνπνζεηεκέλν ηζηφ κε ή ρσξίο 
θσηηζηηθά   

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.4.1  

023  ΗΛΜ 5 100,00% Σεκ.  343  20  6.860,00   

10  
Αθαίξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ,  
απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή 
εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.3.1  

024  ΗΛΜ 5 100,00% Σεκ.  143  27,5  3.932,50   

11  

Μεξηθή αλαθαίληζε ηνπ 
γαιβαλίζκαηνο θαη ειεθηξνζηαηηθή 
βαθή ηνπ ηζηνχ, κε αθαίξεζε, 
κεηαθνξά ηνπ ζε ζπλεξγείν θαη 
επαλαηνπνζέηεζε γηα ηζηνχο χςνπο 
κέρξη 12κ.   

ΝΔΟ  
062.10.16.
1α  

025  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Σεκ.  462  150  69.300,00   

12  
Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο 
βξαρίνλα. Γηα κνλφ βξαρίνλα.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.17.1  

026  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Σεκ.  91  16,5  1.501,50   

13  
 Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο 
βξαρίνλα, γηα δηπιφ βξαρίνλα.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.17.2  

027  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Σεκ.  41  19  779,00   

14  
Μεηαηξνπή γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα, 
κε ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ   

ΝΔΟ  
062.10.17.
1α  

028  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Σεκ.  68  30  2.040,00   

15  
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κνχθαο 
θαισδίσλ   

ΝΔΟ  
062.20.30
α  

029  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  178  35  6.230,00   

16  
Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ζηελ 
βάζε ζηήξημεο θαηαξγνχκελνπ ηζηνχ 
νδνθσηηζκνχ   

ΝΔΟ  
022.15.1α  

030  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

Σεκ.  267  50  13.350,00   

17  
Πίιαξ νδνθσηηζκνχ, νθηψ 
αλαρσξήζεσλ 

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

031  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Σεκ.  5  2750  13.750,00   

18  
Φξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο 
ππνγείσλ θαισδίσλ,  40x40 cm 

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

032  
ΟΓΟ 2548 
100,00% 

Σεκ.  194  60  11.640,00   

εκεηαθνξά: 393.087,00 1.707.395,00 
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Α/Α  ΔίδνοΔξγαζίαο  
Κσδηθφο
Άξζξνπ 

Αξ. 
Σηκ.  

ΆξζξνΑλαζεψξ
εζεο  

Μνλάδα  
Πνζφη

εηα  
Σηκή 
( € )  

Γαπάλε 

Μεξηθή ( € )  Οιηθή ( € )  

Απφ κεηαθνξά: 393.087,00 1.707.395,00 

19  
Σνκήνδνζηξψκαηνο κε 
αζθαιηνθφπηε.   

ΝΔΣ ΟΓΟ-
Α  Γ-1  

033  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  2073,5  0,9  1.866,15   

20  
Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε 
άζθαιην πιάηνπο έσο 40cm 

ΝΔΟ  
00Γ.Γ.10  

034  
ΟΓΟ 3111.Β 

100,00% 
m  2017  1,16  2.339,72   

21  Πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα.   
ΝΔΣ ΟΓΟ-
Α  Β-51  

035  
ΟΓΟ 2921 
100,00% 

m  60  8,8  528,00   

22  

σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο 
απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE).  
δηακέηξνπ DN 63 mm  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.1
1  

036  ΗΛΜ 5 100,00% m  150  6,4  960,00   

23  

Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S 
(ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε 
κφλσζε απφ καλδχα PVC. δηαηνκήο 
4 x 10 mm².  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

037  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  110  12,5  1.375,00   

24  
Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιχθισλνη, 
δηαηνκήο 10 mm².  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

038  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  110  3,4  374,00   

25  

Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. 
θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ. Γηα 
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C16/20  

ΝΔΣ ΟΙΚ-
Α  32.5.4  

039  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  38,1  106  4.038,60   

26  

Δπηζηξψζεηο - Δπελδχζεηο. 
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ. 
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ 
πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 

ΝΔΣ ΟΙΚ-
Α  73.16.2  

040  
ΟΙΚ 7316 
100,00% 

m2  427  13,5  5.764,50   

27  
Ξπιφηππνη -Οπιηζκνί. Υαιχβδηλνη 
νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά 
πιέγκαηα B500C  

ΝΔΣ ΟΙΚ-
Α  38.20.3  

041  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  637,69  1,01  644,07   

28  
Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε εθηφο 
αζηηθψλ πεξηνρψλ, κε ηελ πξνκήζεηα 
θπηηθήο γεο.   

ΝΔΟ  Α5α  042  
ΠΡ 1620 
100,00% 

m3  133  8,6  1.143,80   

    Αζξνηζκα Δξγαζηψλ :    412.120,84  412.120,84  

 2.2. ΚΡΔΜΑΣΟ ΓΙΚΣΤΟ          

1  
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζεκείνπ 
θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ   

ΝΔΟ  
060.10.40.
15  

043  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  345  700  241.500,00   

2  
Δξγαζία απνμήισζεο παιαηνχ 
θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη 
δηθηχνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.   

ΝΔΟ  
060.10.40.
17  

044  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  309  70  21.630,00   

3  
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζηνχ 
ζηήξημεο θξεκαζηνχ δηθηχνπ χςνπο 
7,5κ.   

ΝΔΟ  
060.10.40.
18  

045  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Σεκ.  10  500  5.000,00   

    Αζξνηζκα Δξγαζηψλ :    268.130,00  268.130,00  

 
2.3. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ 
ΦΩΣΙΜΟ  

        

1  
Καζαξηζκφο, αλαθαίληζε βαθήο 
ραιχβδηλνπ ηζηνχ χςνπο κέρξη 12 m, 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ   

ΝΔΟ  
062.10.15.
1β  

046  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Σεκ.  115  60  6.900,00   

2  
Ρεηίλε [ηδέι] ζηεγαλνπνίεζεο 
αθξνθηβσηίσλ εληφο θξεαηίσλ 
επίζθεςεο νδνθσηηζκνχ   

ΝΔΟ  
062.10.38  

047  
ΟΙΚ 7744 
100,00% 

Σεκ.  20  25  500,00   

    Αζξνηζκα Δξγαζηψλ :    7.400,00  7.400,00  

 2.4. ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ          

1  

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη 
δηέιεπζεο θαισδίσλ 
νλνκαζη.δηακέηξνπDN 63 mm 
ζπείξσκα 2´’’) θαη πάρνπο 3,6 ρη.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

048  ΗΛΜ 5 100,00% m  624  16  9.984,00   

2  
σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ  απφ πνιπαηζπιέλην 
(HDPE). δηακέηξνπ DN 90 mm 

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.1
2  

049  ΗΛΜ 5 100,00% m  100  7,5  750,00   

3  
Καηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδφηεζεο 
0,40 x 0,40 cm 

ΝΔΣ ΗΛΜ  
60.20.40.3
1  

050  
ΟΓΟ 2548 
100,00% 

Σεκ.  22  60  1.320,00   

εκεηαθνξά: 12.054,00 2.395.045,84 
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Δξγαζίεο Πξνππνινγηζκνχ  2.419.354,84 

Φ.Π.Α. (%) 24,00% 580.645,16 

Γεληθφχλνιν  3.000.000,00 

 
 

 
Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 

 
Ξι Λελεςηςέπ Ληυαμικξί 

 
 
 
 

Γιόογξπ Ξικξμϊμξσ 
Ζλεκςοξλϊγξπ Ληυαμικϊπ 

 
 
 
 

Διοήμη Αοαμπαςζή 
Ληυαμξλϊγξπ Ληυαμικϊπ 

 
 
 
 

 
Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 

 
Δ Κ Δ Υ Η Ζ Ι Δ 

 
 

Ζ Οοξψρςαμέμη ςμήμαςξπ 
Λελεςόμ & ευμικόμ Έογχμ 

 
 
 
 
 
 

Υαςζηαμςχμίξσ Λαοία 
ΑουιςέκςχμΛηυαμικϊπ 

 
Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 

 
Η Δ Ω Π Ζ Η Ζ Ι Δ 

 
 

Ξ Αμαπληοχςήπ Οοξψρςάμεμξπ 
Διεϋθσμρηπ ευμικόμ Σπηοεριόμ 

 
 
 
 
 
 

ΛποίκξπΞοέρςηπ 
ΟξλιςικϊπΛηυαμικϊπ 

 
 
 

 

 

 

 

3 

 

 

Α/Α  ΔίδνοΔξγαζίαο  
Κσδηθφο
Άξζξνπ 

Αξ. 
Σηκ.  

ΆξζξνΑλαζεψξ
εζεο  

Μνλάδα  
Πνζφη

εηα  
Σηκή 
( € )  

Γαπάλε 

Μεξηθή ( € )  Οιηθή ( € )  

Απφ κεηαθνξά: 12.054,00 2.395.045,84 

4  
Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο 
πίιιαξ Η/Φ θαη ηεο ζχξαο ή/θαη 
αληηθαηάζηαζε ηεο ζχξαο.   

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.37  

051  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Σεκ.  15  60  900,00   

5  
Αλαθαίληζε βαθήο ειεθηξηθψλ 
θηβσηίσλ Η/Φ (πίιιαξο).   

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.36  

052  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Σεκ.  30  110  3.300,00   

6  
 Αληηθαηάζηαζε θαιχκκαηνο 
ζπξίδαο ηζηψλ. Κάιπκκα άιιεο 
κνξθήο (εθηφο ηεο θπιηλδξηθήο).  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.21.2  

053  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  50  11,5  575,00   

7  
Αληηθαηάζηαζε θαιχκκαηνο 
ζπξίδαο ηζηψλ. Κάιπκκα 
θπιηλδξηθήο κνξθήο.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.21.1  

054  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Σεκ.  50  9,2  460,00   

8  
Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ 
ηζηνχ θσηηζκνχ. Γηα έλα 
θσηηζηηθφ ζψκα.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.22.1  

055  
ΗΛΜ 104 
100,00% 

Σεκ.  8  27,5  220,00   

9  
Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ 
ηζηνχ θσηηζκνχ. Γηα δχν 
θσηηζηηθά ζψκαηα.  

ΝΔΣ ΗΛΜ  
62.10.22.2  

056  
ΗΛΜ 104 
100,00% 

Σεκ.  200  34  6.800,00   

    Αζξνηζκα Δξγαζηψλ :    24.309,00  24.309,00  
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ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΠΞΛΔΠΖΡΖ ΑΜΑ ΞΔΞ 

 

ΡΩΛΑΙΞΣ ΚΔΩΜΘΔΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 6ςεμ. 

 

ΡΑΠΠΞΣ ΜΘΙΞΚΑΞΣ + ΡΒΩΚΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 12ςεμ. 

 

ΙΑΚΒΞΣ ΑΜΔΠΔΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 4ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..10 4ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 4ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 4ςεμ. 

 

ΑΓΘΞΣ ΙΞΡΛΑ 1, 2 ΙΑΘ ΜΖΡΘΔΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (1) 

Α.. 04 8ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (2) 

Α.. 04 15ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..10 8ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 8ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m (μηρίδα) 

Α..22 8ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 8ςεμ. 

Αταίοερη τχςιρςικόμ ρχμάςχμ,  απϊ βοαυίξμα ή απϊ ςημ κξοστή 
εγκαςερςημέμξσ ιρςξϋ 

Α..24 1ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (μηρίδα) 

Α..25 17ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (μηρίδα) 

Α..30 8ςεμ. 

 

ΗΑΠΣΟΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 3ςεμ. 
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Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..10 3ςεμ. 

Οοξμήθεια μξμξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α..10 3ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 3ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m 

Α..22 3ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 3ςεμ. 

 

ΙΑ ΤΔΒΠΞΣΑΠΘΞΣ ΛΞΜΞ ΙΑΘ 2 ΟΚΔΙΞ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 27ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (πλεκςϊ) 

Α.. 05 10ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m (πλεκςϊ) 

Α..22 18ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 18ςεμ 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ (μξμϊ) 

Α..25 27ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ (πλεκςϊ) 

Α..25 10ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (πλεκςϊ) Α..29 18ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (πλεκςϊ) 

Α..30 18ςεμ. 

 

ΑΠΥΘΔΟΘΡΙΞΟΞΣ ΛΑΙΑΠΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 95ςεμ. 

Οοξμήθεια διπλξϋ ή πξλλαπλξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α.. 13 20ςεμ. 

Δογαρία ςξπξθέςηρηπ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα, επί ιρςξϋ   Α..16 20ςεμ. 

Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε μέξ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..18 40ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ. 

Α..19 20ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 21ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m 

Α..22 12ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 11ςεμ. 

Αταίοερη τχςιρςικόμ ρχμάςχμ,  απϊ βοαυίξμα ή απϊ ςημ κξοστή 
εγκαςερςημέμξσ ιρςξϋ 

Α..24 44ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 

Α..25 50ςεμ. 
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επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Οίλαο ξδξτχςιρμξϋ, ξκςό αμαυχοήρεχμ Α..31 1ςεμ. 

Τοεάςια έλνηπ και ρϋμδερηπ σπξγείχμ καλχδίχμ, 40x40 cm Α..32 22ςεμ. 

ξμήξδξρςοόμαςξπ με αρταλςξκϊπςη Α..33 193,5m. 

Απξκαςάρςαρη ξδξρςοόμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm Α..34 192m. 

Οοϊυσςα κοάρπεδα απϊ ρκσοϊδεμα Α..35 20m. 

Δπιρςοόρειπ - Δπεμδϋρειπ. Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. 
Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm 

Α..40 20m2. 

Ολήοχρη μηρίδχμ με τσςική γη εκςϊπ αρςικόμ πεοιξυόμ, με ςημ 
ποξμήθεια τσςικήπ γηπ 

Α..42 66m3. 

Ριδηοξρχλήμεπ γαλβαμιρμέμξι διέλεσρηπ καλχδίχμ 
ξμξμαρς.διαμέςοξσDN 63 mm ρπείοχμα 2½’’) και πάυξσπ 3,6 υς. 

Α..48 192m. 

 
ΕΞΓΘΑ ΑΚΡΞΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 3ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α.. 10 3ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..15 3ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 3ςεμ. 

 

ΛΟΑΚΑΜΞΣ ΙΞΡΛΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 4ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α.. 10 4ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..15 4ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 4ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 4ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Α..25 4ςεμ. 

 

ΟΚΑΔΘΑ Μ. ΘΩΑΜΜΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 7ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Α..25 7ςεμ. 
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ΠΘΡΖ - ΑΓ ΜΑΟΑΡ (& ΙΑΗΔΖ) – ΤΩΞΟΞΣΚΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 20ςεμ. 

Οοξμήθεια μξμξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα Α..12 11ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m.  

Α..22 11ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 11ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ   Α..29 11ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 11ςεμ. 

 

ΑΜΔΝΑΠΖΡΘΑΡ ΡΘΛ. 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 7ςεμ. 

 

ΑΠΖ ΒΔΚΞΣΥΘΩΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 18ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ 

Α..25 18ςεμ. 

Λεςαςοξπή γαλβαμιρμέμξσ βοαυίξμα, με ςη μεςαβξλή ςξσ μήκξσπ ςξσ Α..28 18ςεμ. 

 

 

ΒΔΚΘΡΡΑΠΘΞΣ ΟΞΚΣΙΚΑΔΘΙΞ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα. 

Α.. 04 20ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..5 12ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 1ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ 

Α..25 12ςεμ. 

 
ΓΔΠΑΙΑΠΖ - ΑΓΓΔΚΞΣ ΛΘΥΑΖΚ- ΛΘΥΑΖΚΘΔΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα.(Γεοακάοη-Λιυαήλ Αγγέλξσ) 

Α.. 04 6ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (Λιυαηλίδη) 

Α.. 04 6ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..10 13ςεμ. 
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ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..15 13ςεμ. 

Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 4ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ. 

Α..19 13ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 6ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (Λιυαηλίδη) 

Α..30 6ςεμ. 

ξμήξδξρςοόμαςξπ με αρταλςξκϊπςη Α..33 940m. 

Απξκαςάρςαρη ξδξρςοόμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm Α..34 940m. 

Υαλικξδέμαςα - Γαομπιλξδέμαςα. Ρκσοξδέμαςα μικοόμ έογχμ. Για 
καςαρκεσέπ απϊ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C16/20    

Α..39 26,50m3 

Δπιρςοόρειπ - Δπεμδϋρειπ. Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. 
Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm 

Α..40 225m2 

Νσλϊςσπξι -Ξπλιρμξί. Υαλϋβδιμξι ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ. Δξμικά 
πλέγμαςα B500C  

Α..41 430kg 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ  (Λιυαήλ Αγγέλξσ) 

Α..43 3ςεμ. 

 
ΛΔΡΡΑΠΔ ΙΔΜΑΜ – ΟΑΠΑΔΠΞΛΞΘ ΙΔΜΑΜ ΛΔΡΡΑΠΔ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Α.. 04 22ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα.    

Α..05 79ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά  
(παοάδοξμξι) 

Α..23 28ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.  (παοάδοξμξι) 

Α..25 22ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (παοάδοξμξι) Α..29 6ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (παοάδοξμξι) 

Α..30 6ςεμ. 

 
 
 
ΡΘΠΞΓΘΑΜΜΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Α.. 04 3ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α.. 10 3ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α.. 15 3ςεμ. 

 
ΛΞΚΞΡΡΩΜ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 

Α.. 04 7ςεμ. 
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βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ βοαυίξμα   

Α.. 07 2ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 3ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Α..25 7ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ 

Α..30 3ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 2ςεμ. 

 
ΙΞΛΜΖΜΩΜ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Α.. 04 15ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Α.. 25 15ςεμ. 

 

ΙΞΞΟΞΣΚΖ – ΟΑΡΥΘΔΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Α..04 65ςεμ. 

 

ΡΑΚΔΑΠΖ ΚΘΜΑΡ-ΟΚΑΔΘΑ ΔΘΠΖΜΖΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Α..04 11ςεμ. 

Οοξμήθεια μξμξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α..12 2ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α.. 21 3ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.   

Α..25 7ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 3ςεμ. 

 
ΥΠΖΡΞΒΑΡΘΚΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED),  ιρυϋξπ έχπ 70W υχοίπ 
βοαυίξμα (παοάδοξμξι) 

Α.. 04 9ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..10 9ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..15 9ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 27ςεμ. 
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Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ   Α..29 27ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 27ςεμ. 

 

ΛΔΠΑΠΥΘΑΡ - ΒΞΠΔΘΞΣ ΖΟΔΘΠΞΣ ΛΞΜΞ+ΔΘΟΚΞ ΙΑΘ ΔΜΔΘΑΛΔΡΞΡ ΙΞΛΒΞΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (διπλϊ) 

Α.. 05 12ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (μξμϊ) 

Α.. 05 6ςεμ. 

Οοξμήθεια διπλξϋ ή πξλλαπλξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α.. 13 16ςεμ. 

Δογαρία ςξπξθέςηρηπ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα, επί ιρςξϋ   Α..16 16ςεμ. 

Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε μέξ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ 

Α..18 38ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ. 

Α..19 22ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 18ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 17ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 18ςεμ. 

Αταίοερη τχςιρςικόμ ρχμάςχμ,  απϊ βοαυίξμα ή απϊ ςημ κξοστή 
εγκαςερςημέμξσ ιρςξϋ 

Α..24 18ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.   

Α..25 22ςεμ. 

Οίλαο ξδξτχςιρμξϋ, ξκςό αμαυχοήρεχμ Α..31 1ςεμ. 

Τοεάςια έλνηπ και ρϋμδερηπ σπξγείχμ καλχδίχμ, 40x40 cm Α..32 22ςεμ. 

ξμήξδξρςοόμαςξπ με αρταλςξκϊπςη Α..33 60m. 

Απξκαςάρςαρη ξδξρςοόμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm Α..34 60m. 

Οοϊυσςα κοάρπεδα απϊ ρκσοϊδεμα Α..35 20m. 

Δπιρςοόρειπ - Δπεμδϋρειπ. Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. 
Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm 

Α..40 20m2 

Ολήοχρη μηρίδχμ με τσςική γη εκςϊπ αρςικόμ πεοιξυόμ, με ςημ 
ποξμήθεια τσςικήπ γηπ 

Α..42 190m3 

Ριδηοξρχλήμεπ γαλβαμιρμέμξι διέλεσρηπ καλχδίχμ 
ξμξμαρς.διαμέςοξσDN 63 mm ρπείοχμα 2½’’) και πάυξσπ 3,6 υς. 

Α..48 60m 

 

ΔΞΛΟΞΚΖ ΛΞΜΞ + ΔΘΟΚΞ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (διπλϊ) 

Α.. 05 11ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 

Α.. 05 28ςεμ. 
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βοαυίξμα  (μξμϊ) 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (διπλϊ) 

Α..25 7ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.  (μξμϊ) 

Α..25 28ςεμ. 

Λεςαςοξπή γαλβαμιρμέμξσ βοαυίξμα, με ςη μεςαβξλή ςξσ μήκξσπ ςξσ 
(διπλϊ) 

Α..28 11ςεμ. 

Λεςαςοξπή γαλβαμιρμέμξσ βοαυίξμα, με ςη μεςαβξλή ςξσ μήκξσπ ςξσ 
(μξμϊ) 

Α..28 28ςεμ. 

 

ΘΙΙΞΣ ΓΔΩΠΓΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 6ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α.. 22 4ςεμ. 

Αταίοερη τχςιρςικόμ ρχμάςχμ,  απϊ βοαυίξμα ή απϊ ςημ κξοστή 
εγκαςερςημέμξσ ιρςξϋ. 

Α..24 4ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ   Α..29 4ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 4ςεμ. 

 
ΙΑΚΘΑΤΑ - ΡΑΚΑΛΑΓΙΑ - ΑΠΑΟΖ -ΛΖΛΑ ΑΙΑΔΖΛΘΑΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 17ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..10 17ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..15 17ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ.   

Α..19 17ςεμ. 

Οίλαο ξδξτχςιρμξϋ, ξκςό αμαυχοήρεχμ Α..31 1ςεμ. 

ξμήξδξρςοόμαςξπ με αρταλςξκϊπςη.   Α..33 20m. 

Απξκαςάρςαρη ξδξρςοόμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm Α..34 20m. 

Δπιρςοόρειπ - Δπεμδϋρειπ. Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. 
Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm 

Α..40 10m2 

 

ΛΟΘΕΑΜΘΞΣ - ΗΔΞΔΩΠΘΔΖ Η. 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (Λπιζαμίξσ) 

Α.. 05 7ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (Ηεξδχοίδη) 

Α.. 05 4ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 

Α..07 9ςεμ. 
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τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..10 11ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 11ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ.   

Α..19 11ςεμ. 

ξμήξδξρςοόμαςξπ με αρταλςξκϊπςη.   Α..33 560m. 

Απξκαςάρςαρη ξδξρςοόμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm Α..34 560m. 

Γαομπιλξδέμαςα. Ρκσοξδέμαςα μικοόμ έογχμ. Για καςαρκεσέπ απϊ 
ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C16/20 

Α..39 10m3 

Δπιρςοόρειπ - Δπεμδϋρειπ. Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. 
Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm 

Α..40 12m2 

Νσλϊςσπξι -Ξπλιρμξί. Υαλϋβδιμξι ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ. Δξμικά 
πλέγμαςα B500C  

Α..41 210Kg 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 10ςεμ. 

 

 

ΟΑΟΞΣΚΘΑ ΟΞΔΖΚΑΞΔΠΞΛΞΡ (1) + (2) 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (πξδηλαςϊδοξμξπ 2) 

Α.. 05 3ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (πξδηλαςϊδοξμξπ 1) 

Α.. 05 48ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 46ςεμ. 

Αταίοερη βοαυιϊμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά  
(πξδηλαςϊδοξμξπ 1) 

Α..23 46ςεμ. 

Αταίοερη βοαυιϊμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά  
(πξδηλαςϊδοξμξπ 2) 

Α..23 3ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.  (πξδηλαςϊδοξμξπ 1) 

Α..25 40ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.  (πξδηλαςϊδοξμξπ 2) 

Α..25 3ςεμ. 

 

ΟΑΣΚΞΣ ΛΔΚΑ ΛΞΜΞ + ΔΘΟΚΞ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (μξμϊ) 

Α.. 05 7ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (διπλϊ) 

Α.. 05 10ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. (διπλϊ) 

Α..22 7ςεμ. 
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Αταίοερη βοαυιϊμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά  
(διπλϊ) 

Α..23 6ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (μξμϊ) 

Α..25 7ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (διπλϊ) 

Α..25 10ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (διπλϊ) Α..29 6ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (διπλϊ) 

Α..30 6ςεμ. 

 

ΡΑΙΔΚΑΠΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 6ςεμ. 

Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηζηκεληντζηνχ θσηηζκνχ, χςνπο κέρξη 
12,0 m. 

Α.. 21 5ςεμ. 

Αταίοερη βοαυιϊμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 5ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ   Α..29 5ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 5ςεμ. 

Δξγαζία απνμήισζεο παιαηνχ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη 
δηθηχνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.   

Α..44 1ςεμ. 

 

ΒΔΚΘΡΡΑΠΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 12ςεμ. 

Δξγαζία ηνπνζέηεζεο γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα, επί ηζηνχ   Α.. 16 1ςεμ. 

Αταίοερη βοαυιϊμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 1ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Α..25 12ςεμ. 

 

ΛΑΣΠΞΓΘΑΜΜΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 20ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. 

Α..25 20ςεμ. 

 

ΡΞΣΚΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 21ςεμ. 
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ΙΑ ΤΔΒΠΞΣΑΠΘΞΣ ΛΞΜΞ + 2 ΔΘΟΚΞ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 10ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. (2 πλεκςϊ) 

Α..22 18ςεμ. 

Αταίοερη βοαυιϊμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   

(2 πλεκςϊ) 

Α..23 18ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (μξμϊ) 

Α..25 27ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (2 πλεκςϊ) 

Α..25 10ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ (2 πλεκςϊ) Α..29 18ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (2 πλεκςϊ) 

Α..30 18ςεμ. 

 

 

ΙΑΡΑΠΖ ΥΠΖΡΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α.. 05 27ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..10 27ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 27ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ.   

Α..19 27ςεμ. 

Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηζηκεληντζηνχ θσηηζκνχ, χςνπο κέρξη 
12,0 m. 

Α..21 35ςεμ. 

 

 

ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ ΑΜΑΞΚΖ 9μ + 12Λ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (12Λ.) 

Α..05 42ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ)(9Λ.) 

Α..06 15ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m.  

Α..22 22ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (9Λ.) Α..29 22ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (9Λ.) 

Α..30 22ςεμ. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 113 

ΟΞΣΚΘΡΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 3ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..10 3ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 3ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m.  

Α..22 5ςεμ. 

 

ΓΔΜΜΖΛΑΑ ΓΔΩΠΓΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 44ςεμ. 

 

ΟΑΟΑΜΔΠΔΞΣ ΓΔΩΠΓΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 64ςεμ. 

Οοξμήθεια διπλξϋ ή πξλλαπλξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α..13 30ςεμ. 

Δογαρία ςξπξθέςηρηπ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα, επί ιρςξϋ   Α..16 120ςεμ. 

Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε μέξ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ 

Α..18 64ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ έχπ 9μ. 

Α..19 30ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 31ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 7ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 38ςεμ. 

Αταίοερη τχςιρςικόμ ρχμάςχμ,  απϊ βοαυίξμα ή απϊ ςημ κξοστή 
εγκαςερςημέμξσ ιρςξϋ 

Α..24 76ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.   

Α..25 30ςεμ. 

Οίλαο ξδξτχςιρμξϋ, ξκςό αμαυχοήρεχμ Α..31 1ςεμ. 

Τοεάςια έλνηπ και ρϋμδερηπ σπξγείχμ καλχδίχμ, 40x40 cm Α..32 40ςεμ. 

ξμήξδξρςοόμαςξπ με αρταλςξκϊπςη Α..33 180m. 

Απξκαςάρςαρη ξδξρςοόμαςξπ με άρταλςξ πλάςξσπ έχπ 40cm Α..34 180m. 

Οοϊυσςα κοάρπεδα απϊ ρκσοϊδεμα Α..35 20m. 

Δπιρςοόρειπ - Δπεμδϋρειπ. Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ. 
Δπιρςοόρειπ με πλάκεπ ςριμέμςξσ πλεσοάπ άμχ ςχμ 30 cm 

Α..40 40m2 

Ολήοχρη μηρίδχμ με τσςική γη εκςϊπ αρςικόμ πεοιξυόμ, με ςημ 
ποξμήθεια τσςικήπ γηπ 

Α..42 331m3 

Ριδηοξρχλήμεπ γαλβαμιρμέμξι διέλεσρηπ καλχδίχμ 
ξμξμαρς.διαμέςοξσDN 63 mm ρπείοχμα 2½’’) και πάυξσπ 3,6 υς. 

Α..48 180m 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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ΟΣΠΡΘΜΔΚΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 12ςεμ. 

 

ΒΞΓΘΑΜΜΞΣ ΡΠΑΖΓΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 30ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 60ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 60ςεμ. 

 

ΛΑΙΖ ΙΑΚΞΣΡΘΑΜΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 7ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 6ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 6ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (9Λ.) Α..29 6ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 6ςεμ. 

 
ΠΩΛΑ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 6ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 13ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 4ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 4ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (9Λ.) Α..29 4ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 4ςεμ. 

Δξγαζία απνμήισζεο παιαηνχ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη 
δηθηχνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.   

Α..44 13ςεμ. 

ΟΑΡΖ ΥΠΖΡΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 3ςεμ. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 115 

3ηπ ΡΔΟΔΛΒΠΘΞΣ ΑΜΑΞΚΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα   

Α..05 77ςεμ. 

 
ΜΘΙΞΟΞΚΔΞΡ C3 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ + C3 PLEKTA 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 71 - 110W υχοίπ 
βοαυίξμα  (C3 PLEKTA) 

Α..05 26ςεμ. 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ)(C3 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ) 

Α..06 10ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 36ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά  (C3 
PLEKTA) 

Α..23 36ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ. (C3 PLEKTA) 

Α..25 36ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (9Λ.)(C3 PLEKTA) Α..29 36ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ  (C3 PLEKTA) 

Α..30 36ςεμ. 

 

ΟΑΚΑΡΙΑ ΒΞΑΜΘΙΞΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ) 

Α..06 23ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m. 

Α..22 20ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ  (9Λ.) Α..29 20ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ 
ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Α..30 20ςεμ. 

 

ΚΔΩΤΞΠΞΡ ΓΠΑΛΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ) 

Α..06 21ςεμ. 

ΥΑΕΖΟΔΚΚΔΠΔΜ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ) 

Α..06 5ςεμ. 

Οοξμήθεια υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ.   Α..10 5ςεμ. 

ξπξθέςηρη υαλϋβδιμξσ, βαμμέμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 8μ Α..15 5ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m.  

Α..22 13ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη μξϋταπ καλχδίχμ   Α..29 13ςεμ. 

Απξκαςάρςαρη πεζξδοξμίξσ ρςημ βάρη ρςήοινηπ καςαογξϋμεμξσ Α..30 13ςεμ. 
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ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ   

Δξγαζία απνμήισζεο παιαηνχ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη 
δηθηχνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.   

Α..44 6ςεμ. 

 
ΔΩΔΩΜΖΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ) 

Α..06 93ςεμ. 

Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ.   Α..11 52ςεμ. 

Οοξμήθεια μξμξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α..12 11ςεμ. 

Οοξμήθεια διπλξϋ ή πξλλαπλξϋ γαλβαμιρμέμξσ, βαμμέμξσ βοαυίξμα   Α..13 41ςεμ. 

Αταίοερη υαλσβδίμχμ ιρςόμ τχςιρμξϋ. Αταίοερη και μεςατξοά 
ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 14,00 m.  

Α..22 52ςεμ. 

Αταίοερη βοαυίξμα απϊ ςξπξθεςημέμξ ιρςϊ με ή υχοίπ τχςιρςικά   Α..23 93ςεμ. 

Αμακαίμιρη βατήπ ή γαλβαμίρμαςξπ βοαυίξμα, για διπλϊ βοαυίξμα Α..27 41ςεμ. 

ΛΔΓΑΚΞΣ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ ςϋπξσ βοαυίξμα με τχςειμέπ πηγέπ 
ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ 111 - 200  W υχοίπ 
βοαυίξμα βοαυίξμα (ϋπξπ Ξ) 

Α..06 26ςεμ. 

Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε μέξ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..18 23ςεμ. 

Σπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλη για υαλϋβδιμξσπ ιρςξϋπ 
ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 12μ. (Απϊ ρσμβξλή 
ΔξριθέξσΤιλίςξσέχπΔημξσλίςρα Οαςαςξϋκξσ) 

Α..20 23ςεμ. 

Λεοική αμακαίμιρη ςξσ γαλβαμίρμαςξπ και ηλεκςοξρςαςική βατή ςξσ 
ιρςξϋ, με αταίοερη, μεςατξοά ςξσ ρε ρσμεογείξ και 
επαμαςξπξθέςηρη για ιρςξϋπ ϋφξσπ μέυοι 12μ.  

Α..25 28ςεμ. 

Οίλαο ξδξτχςιρμξϋ, ξκςό αμαυχοήρεχμ (Απϊ ρσμβξλή 
ΔξριθέξσΤιλίςξσ έχπ ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

Α..31 1ςεμ. 

Τοεάςια έλνηπ και ρϋμδερηπ σπξγείχμ καλχδίχμ,  40x40 cm(Απϊ 
ρσμβξλή ΔξριθέξσΤιλίςξσ έχπ ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

Α..32 60ςεμ. 

Σνκή νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.  cm(Απϊ ρσμβξλή 
ΔξριθέξσΤιλίςξσ έχπ ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

Α..33 120m. 

Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε άζθαιην πιάηνπο έσο 40cmcm(Απϊ 
ρσμβξλή ΔξριθέξσΤιλίςξσ έχπ ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

Α..34 120m. 

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ. Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ 
πιεπξάο άλσ ησλ 30 cmcm(Απϊ ρσμβξλή ΔξριθέξσΤιλίςξσ έχπ 
ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

Α..10 10m2 

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ 
νλνκαζη.δηακέηξνπDN 63 mm ζπείξσκα 2´’’) θαη πάρνπο 3,6 
ρη.cm(Απϊ ρσμβξλή ΔξριθέξσΤιλίςξσ έχπ ΔημξσλίςραΟαςαςξϋκξσ) 

Α..48 120m. 

ΙΞΠΑΖ 
Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 8ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..43 8ςεμ. 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 8ςεμ. 

 

ΕΑΒΔΚΑ 
Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 12ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..43 12ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 12ςεμ. 

 
ΡΑΛΞΣΖΚ  
Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 11ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..43 11ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 11ςεμ. 

 

ΞΟΚΑΠΥΖΓΞΣ ΟΞΣΔΡΖ 
Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 4ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..43 4ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 4ςεμ. 

 

ΜΞΖ ΛΟΞΡΑΠΖ  
Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 3ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..43 4ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 2ςεμ. 

ΜΑΟΞΚΔΩΜ ΕΔΠΒΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 25ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 25ςεμ. 

 
ΡΛΣΠΜΖΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 6ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 7ςεμ. 
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ΑΙΑΔΖΛΘΑΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 8ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 7ςεμ. 

 
 
ΔΚ. ΕΩΓΠΑΤΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 13ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 9ςεμ. 

 
ΙΑΟΞΔΘΡΠΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 13ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 14ςεμ. 

 

ΑΠYΒΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 17ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 7ςεμ. 

 

ΙΑΦΩΛΔΜΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 4ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 

ΚΑΛΟΠΘΔΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 14ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 6ςεμ. 

 

ΟΠΔΛΔΖΡ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 4ςεμ. 
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ΑΚ. ΟΑΚΚΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 4ςεμ. 

 

ΜΔΞΤΣΞΣ ΔΞΣΙΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 8ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 

ΙΑΚΞΣΔΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 7ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 7ςεμ. 

 

ΡΘΙΔΚΘΑΜΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 4ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 

ΑΘΑΙΘΔΩΜ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 15ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 16ςεμ. 

 

ΠΘΕΑΠΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 9ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 8ςεμ. 

 

ΒΑΛΒΔΡΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 4ςεμ. 
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ΥΠΖΡΘΔΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 3ςεμ. 

 
ΛΞΚΞΡΡΩΜ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 2ςεμ. 

Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m 

Α..21 3ςεμ. 

 
ΡΘΛΘΔΚΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 6ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 4ςεμ. 

 
ΙΣΠΓΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 5ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 4ςεμ. 

 
ΡΞΣΠΚΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 6ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 4ςεμ. 

 

ΙΞΣΓΙΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 4ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 
ΤΠΞΜΕΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 9ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 

ΔΑΓΙΚΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 

Α..07 8ςεμ. 
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τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 
ΑΡΩΟΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 6ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 

 
ΡΘΜΑ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 7ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 3ςεμ. 

 
 
 
ΡΑΣΠΘΔΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 9ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 9ςεμ. 

 
ΡΑΔΘΞΣ 

Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 6ςεμ. 

Δογαρία εγκαςάρςαρηπ  τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε σπάουξμ δίκςσξ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..17 3ςεμ. 

Οοξμήθεια και εγκαςάρςαρη ρημείξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ 
ξδξτχςιρμξϋ   

Α..43 3ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 7ςεμ. 

 

ΡΑΥΘΜΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 6ςεμ. 

 
ΔΞΡΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 9ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 5ςεμ. 
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ΛΔΚΔΘΞΣ ΓΔΩΓΠΑΤΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 12ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 13ςεμ. 

 
ΔΟΔΚΔΜΘΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 5ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 6ςεμ. 

ΟΘΜΔΑΠΞΣ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 11ςεμ. 

Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιξϋ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ και 
δικςϋξσ εξοςαρςικξϋ τχςιρμξϋ.   

Α..44 1ςεμ. 

 
ΡΑΙΑΚΩΤ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ καςάλληλξ  για ςξπξθέςηρη ρε 
κοεμαρςϊ δίκςσξ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 70  W υχοίπ βοαυίξμα  (ϋπξπ Ι).   

Α..07 9ςεμ. 

 

ΙΞΣΜΞΣΠΘΩΖ  
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ, ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ  
(παοαδξριακξϋ ςϋπξσ), καςάλληλα για ςξπξθέςηρη επί κξοστήπ 
ιρςξϋ (posttop), με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 75  W, θεομξκοαρίαπ υοόμαςξπ 
3000Ι  (ϋπξπ Α).   

Α..08 7ςεμ. 

Ιαθαοιρμϊπ, αμακαίμιρη βατήπ υαλϋβδιμξσ ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 12 m, 
επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ   

Α..46 7ςεμ. 

 
ΙΑΜΘΓΓΞΡ – ΙΠΣΡΑΚΖ  
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ, ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ  
(παοαδξριακξϋ ςϋπξσ), καςάλληλα για ςξπξθέςηρη επί κξοστήπ 
ιρςξϋ (posttop), με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 75  W, θεομξκοαρίαπ υοόμαςξπ 
3000Ι  (ϋπξπ Α).   

Α..08 10ςεμ. 

Ιαθαοιρμϊπ, αμακαίμιρη βατήπ υαλϋβδιμξσ ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 12 m, 
επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ   

Α..46 10ςεμ. 

 

ΔΘΞΜΣΡΘΞΣ ΤΘΚΞΡΞΤΞΣ – ΟΚΑΔΘΑ ΛΑΒΘΚΖ  
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ, ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ  
(παοαδξριακξϋ ςϋπξσ), καςάλληλα για ςξπξθέςηρη επί κξοστήπ 
ιρςξϋ (posttop), με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 75  W, θεομξκοαρίαπ υοόμαςξπ 
3000Ι  (ϋπξπ Α).   

Α..08 87ςεμ. 
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Ιαθαοιρμϊπ, αμακαίμιρη βατήπ υαλϋβδιμξσ ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 12 m, 
επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ   

Α..46 87ςεμ. 

 
ΡΘΠΘΓΩΖ 
Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ, ιδιαίςεοηπ αουιςεκςξμικήπ μξοτήπ  
(παοαδξριακξϋ ςϋπξσ), καςάλληλα για ςξπξθέςηρη επί κξοστήπ 
ιρςξϋ (posttop), με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ 
τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 75  W, θεομξκοαρίαπ υοόμαςξπ 
3000Ι  (ϋπξπ Α).   

Α..08 11ςεμ. 

Ιαθαοιρμϊπ, αμακαίμιρη βατήπ υαλϋβδιμξσ ιρςξϋ ϋφξσπ μέυοι 12 m, 
επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ   

Α..46 11ςεμ. 

 
ΒΖΚΑΠΑ  
Αταίοερη και απξμάκοσμρη ςριμεμςξψρςξϋ τχςιρμξϋ, ϋφξσπ μέυοι 
12,0 m. 

Α..21 18ςεμ. 

 

 

 

 

 
Ισάλληλα, επηέκβξηνο 2018 

Οη Μειεηεηέο Μεραληθνί 
 
 
 

Γηψξγνο Οηθνλφκνπ 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 
 
 

Δηξήλε Αξακπαηδή 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 
Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 

 
ΔΛΔΥΘΗΚΔ 

Η Πξντζηακέλε ηκήκαηνο 
Μειεηψλ & Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 
 
 

 Υαηδεαλησλίνπ Μαξία 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 
 
 

Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 
 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  
 
 
 
 
 
 

Μπξίθνο Οξέζηεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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 Έξγν: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ LED 

 Θέζε: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

ΣηκνιφγηνΜειέηεο 
 

A.T.: 001  
 
ΝΔΟ 
ΝΔΟ060.20.80.1γ  

Αζχξκαηνο ειεγθηήοθσηηζηηθνχ.   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκή ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ 
ειεγθηή, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ. Θα ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζε εηδηθή βάζε ηχπνπ NEMASocket 7pinC 136.41 ή ελαιιαθηηθά ζα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ 
θσηηζηηθνχ εξγνζηαζηαθά. Η αζχξκαηε επηθνηλσλία ζα επηηπγράλεηαη κέζσ αλνηρηνχ πξσηνθφιινπ 
επηθνηλσλίαο (π.ρ. ZigBeeProMeshnet / IEEE802.15.4). Ο ειεγθηήο ζα ιακβάλεη θαη ζα πξνσζεί 
εληνιέο πξνο ην θσηηζηηθφ (On/Off/Dimming) θαη ζα θαηαγξάθεη κεγέζε ηνπ θσηηζηηθνχ (πρ. ηάζε, 
ξεχκα, ηζρχο, ψξεο ιεηηνπξγίαο θηι) θαη ζα ηα πξνσζεί πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα. Θα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θσηεηλήο ξνήο κέζσ πξσηνθφιινπ 1-10V θαη DALI. Ο ειεγθηήο πξέπεη επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
Παξάξηεκα Υ ηεο δηαθήξπμεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 130,00    
 

A.T.: 002  
 
ΝΔΟ 
ΝΔΟ060.20.80.1δ  

Αζχξκαηνο θεληξηθφο ειεγθηήο (θφκβνο) ειέγρνπ - επηθνηλσλίαο 
(Gateway).   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη δνθηκή ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ 
θεληξηθφο ειεγθηήο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Σνπνζεηείηαη ζε ζηεγαλφ πιαζηηθφ θπηίν ηνπιάρηζηνλ IP65 
πιεζίνλ ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο ή ζε θαηάιιεια ζεκεία κε ζηαζεξή ηξνθνδνζία κεηά απφ ζπλελλφεζε 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο θεληξηθφο ειεγθηήο ζπιιέγεη/ζπγθεληξψλεη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηνπο αζχξκαηνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ θαη ηα πξνσζεί ζην Λνγηζκηθφ Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ. Δπηπιένλ ιακβάλεη ηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε απφ ην Λνγηζκηθφ Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ θαη ηηο πξνσζεί ζηνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ. Σα ηέιε θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηελ επηθνηλσλία 
ηνπ αζχξκαηνπ θεληξηθνχ ειεγθηή κε ην Cloud ινγηζκηθφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ήηνη 10 έηε ηνπιάρηζηνλ. Οη ζέζεηο ησλ ειεγθηψλ θαζνξίδνληαη 
αλάινγα κε ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηερλνινγία θάζε ζπζηήκαηνο. Ο ειεγθηήο πξέπεη επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
Παξάξηεκα Υ ηεο δηαθήξπμεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΔΙ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 3700,00    
 

A.T.: 003  
 
ΝΔΟ 
ΝΔΟ060.20.80.1ζη  

Λνγηζκηθφ θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
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      Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θεληξηθήο δηαρείξηζεο απφ ην νπνίν ζα είλαη 
δπλαηφο ν έιεγρνο θαη ε παξακεηξνπνίεζε φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν ινγηζκηθφ ζα 
παξέρεηαη ζε κνξθή Cloud θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν κέζσ νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή. Σν ζχζηεκα 
ζα επηηξέπεη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε κεκνλσκέλσλ θσηηζηηθψλ αιιά θαη 
νκάδσλ θσηηζηηθψλ. Θα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
εμνπζηνδφηεζεο. Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ 
παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ θαη ζπλαγεξκψλ, πνπ ζα είλαη παξακεηξνπνηήζηκνη απφ ην ρξήζηε. Σν 
ινγηζκηθφ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Παξάξηεκα Υ ηεο δηαθήξπμεο.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΜΙΑ ΥΙΛΙΑΓΔ     
 (Αξηζκεηηθψο): 21000,00    
 

A.T.: 004  
 
ΝΔΟ 060.10.40.1α  Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο 

ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED),  ηζρχνο έσο 70  W ρσξίο 
βξαρίνλα. (Σχπνο Ο )   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, κε θσηεηλέο πεγέο 
ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ- ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο (θσηηζηηθφ  ηχπνπ Ο )  θαη ηελ Δγθχθιην 22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24-10-2014, 
Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), 
Ιζρχνοέσο 70 W.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθψο): 445,00    
 

A.T.: 005  
 
ΝΔΟ 060.10.40.3α  Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο 

ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο 71 - 110  W ρσξίο 
βξαρίνλα  (Σχπνο Ο)   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, κε θσηεηλέο πεγέο 
ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ - ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο (θσηηζηηθφ ηχπνπ Ο)  θαη ηελ Δγθχθιην 22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24-10-2014, 
Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), 
Ιζρχνο 71-110 W.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 126 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 500,00    
 

A.T.: 006  
 
ΝΔΟ 060.10.40.7α  Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο 

ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο 111 - 200  W ρσξίο 
βξαρίνλα βξαρίνλα (Σχπνο Ο).   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, κε θσηεηλέο πεγέο 
ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο (θσηηζηηθφ ηχπνπ Ο)  θαη ηελ Δγθχθιην 22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24-10-2014, 
Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), Ιζρχνο 111-200 W.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 730,00    
 

A.T.: 007  
 
ΝΔΟ 060.10.40.4α  Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ θαηάιιειν  γηα ηνπνζέηεζε ζε 

θξεκαζηφ δίθηπν, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ 
θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο έσο 70  W ρσξίο βξαρίνλα  (Σχπνο Κ).   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε 
ζε θξεκαζηφ δίθηπν, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο (θσηηζηηθφ ηχπνπ Κ)  θαη ηελ Δγθχθιην 
22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24-10-2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), 
Ιζρχνοέσο 70 W.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 600,00    
 

A.T.: 008  
 
ΝΔΟ 060.10.40.8α  Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ, ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο κνξθήο  

(παξαδνζηαθνχ ηχπνπ), θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε επί θνξπθήο ηζηνχ 
(posttop), κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), ηζρχνο έσο 75  W, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 3000Κ  (Σχπνο Α).   

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 127 

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε 
ζε ηζηνχο, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε νδνθσηηζκνχηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο (θσηηζηηθφ ηχπνπ  Α)  θαη ηελ Δγθχθιην 
22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24-10-2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο κνξθήο, κε θσηεηλέο πεγέο 
ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ηζρχνο έσο 75 W, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 3000Κ. 
 
(1 Σεκ.)  Σεκάρην 
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 750,00    
 

A.T.: 009  
 
ΝΔΟ 060.10.40.6α  Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηζηνχο 

ΓΔΓΓΗΔ, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), ηζρχνο έσο 50  W ρσξίο βξαρίνλα, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 
3000Κ ή 4000Κ ( ηχπνπο Γ)   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε 
ζε ηζηνχο ΓΔΓΓΗΔ κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED), ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ - ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο (θσηηζηηθφ ηχπνπ Γ)  θαη ηελ 
Δγθχθιην 22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24-10-2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (πιήξνπο) ηνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο θσηνηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED), ηζρχνο έσο 50 W θαη ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 3000Κ ή 4000Κ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΞΗΝΣΑ ΟΚΣΩ     
 (Αξηζκεηηθψο): 268,00    
 

A.T.: 010  
 
ΝΔΟ 060.10.1.2γ  Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 8κ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 8κ., 
θαηαζθεπαζκέλνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ‘’ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο 
ηζηνχο θσηηζκνχ’’ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 ''Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ'' θαη 05-07-02-00 
''Ιζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα'' θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 
 
Σηκή αλά πξνκεζεπφκελν ραιχβδηλν, βακκέλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ, χςνπο 8κ., σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 128 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΝΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 290,00    
 

A.T.: 011  
 
ΝΔΟ 060.10.1.2δ  Πξνκήζεηα ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 8κ., 
θαηαζθεπαζκέλνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ‘’ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο 
ηζηνχο θσηηζκνχ’’ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 ''Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ'' θαη 05-07-02-00 
''Ιζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα'' θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 
 
Σηκή αλά πξνκεζεπφκελν ραιχβδηλν, βακκέλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ, χςνπο 8κ., σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 600,00    
 

A.T.: 012  
 
ΝΔΟ 060.10.40.2α  Πξνκήζεηα κνλνχ γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα, γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
νδνθσηηζκνχ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηελ Δγθχθιην 
22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24−10−2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
 ε πξνκήζεηα κνλνχ, γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα (αλαινγία αλά θσηηζηηθφ), επζχγξακκνπ ή 
θακπχινπ ζρήκαηνο, κήθνπο πξνβνιήο θαη θιίζεσο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα θσηηζηηθά ζψκαηα 
απφ ηε κειέηε νδνθσηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζήο ηνπ ζηε ζηέςε ηζηνχ. 
 
Σηκή αλά κνλφ γαιβαληζκέλν, βακκέλν  βξαρίνλα, σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 70,00    
 

A.T.: 013  
 
ΝΔΟ 060.10.40.2β  Πξνκήζεηα δηπινχ ή πνιιαπινχ γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα δηπινχ γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
νδνθσηηζκνχ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηελ Δγθχθιην 
22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24−10−2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
• ε πξνκήζεηα, δηπινχ ή πνιιαπινχ γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα (αλαινγία αλά θσηηζηηθφ), 
επζχγξακκνπ ή θακπχινπ ζρήκαηνο, κήθνπο πξνβνιήο θαη θιίζεσο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα 
θσηηζηηθά ζψκαηα απφ ηε κειέηε νδνθσηηζκνχ, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζήο ηνπ ζηε 
ζηέςε ηζηνχ. 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 129 

Σηκή αλά δηπιφ ή πνιιαπιφ γαιβαληζκέλν, βακκέλν  βξαρίνλα, σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 130,00    
 

A.T.: 014  
 
ΝΔΟ 060.10.40.2γ  Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ, βξαρίνλα, θαηάιιεινπ γηα ηνπνζέηεζε επί 

ηζηνχ ΓΔΓΓΗΔ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ, βξαρίνλα, θαηάιιεινπ γηα ηνπνζέηεζε επί ηζηνχ ΓΔΓΓΗΔ, ζχκθσλα 
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηελ Δγθχθιην 
22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24−10−2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
• ε πξνκήζεηα, κνλνχ γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα (αλαινγία αλά θσηηζηηθφ), θαζψο θαη ησλ 
εμαξηεκάησλ ζηεξέσζήο ηνπ ζηε ζηέςε ηζηνχ. 
 
Σηκή αλά κνλφ γαιβαληζκέλν,  βξαρίνλα, σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 40,00    
 

A.T.: 015  
 
ΝΔΟ 060.10.1.2α  Σνπνζέηεζε ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 8κ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Μεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλνπ ραιχβδηλνπ, βακκέλνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ 
χςνπο 8κ., θαηαζθεπαζκέλνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ‘’ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα 
ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ’’ θαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-07-02-00 "Ιζηνί νδνθσηηζκνχ θαη 
θσηηζηηθά ζψκαηα". 
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  
 
• Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ. 
Πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ βακκέλνπ ηζηνχ χςνπο 8κ., [ρξψκα επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο], 
κε ηελ πιάθα έδξαζεο πξνζαξκνζκέλε ζε ππάξρνπζα βάζε θσηηζηηθνχ ζεκείνπ θαη ηελ εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ελδερνκέλσο κε λέα αγθχξηα ζηελ πθηζηάκελε βάζε 
Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο.  
 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε 
κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.  
 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ραιχβδηλν ηζηφ νδνθσηηζκνχ,  κε χςνο 8κ. σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 80,00    
 

A.T.: 016  
 
ΝΔΟ 062.10.17.1β  Δξγαζία ηνπνζέηεζεο γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα, επί ηζηνχ   

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Μεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλνπ, βακκέλνπ βξαρίνλα κνλνχ, δηπινχ ή 
πνιιαπινχ (αλαινγία αλά θσηηζηηθφ), επζχγξακκνπ ή θακπχινπ ζρήκαηνο, κήθνπο πξνβνιήο θαη 
θιίζεσο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα θσηηζηηθά ζψκαηα απφ ηε κειέηε νδνθσηηζκνχ, επί ηζηνχ θαη 
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε θσηηζηηθφ ζψκα νδνθσηηζκνχ, [κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηφδσλ 
θσηνεθπνκπήο (LED)], ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε νδνθσηηζκνχ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο κειέηεο θαη ηελ Δγθχθιην 22/ΓΙΠΑΓ/νηθ.658/24−10−2014, Παξάξηεκα 2. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
 
Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν επί ηζηνχ γαιβαληζκέλν βξαρίνλα, σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 30,00    
 

A.T.: 017  
 
ΝΔΟ 060.10.40.14  Δξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε ππάξρνλ δίθηπν 

νδνθσηηζκνχ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Γηα ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED) απεπζείαο ζε ηζηφ, ζε βξαρίνλα ή ζε θξεκαζηφ δίθηπν, ζε ππάξρνλ 
δίθηπν νδνθσηηζκνχ 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ, ε 
ειεθηξνινγηθή ηνπ ζχλδεζε  θαη ε δνθηκή θαιήο θαη πιήξεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ε κέηξεζε 
ησλ θσηνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δγθχθιην 22 θαηά 
ηα πξναλαθεξφκελα 
Σηκή εξγαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε ππάξρνλ δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΞΙ     
 (Αξηζκεηηθψο): 36,00    
 

A.T.: 018  
 
ΝΔΟ 
060.10.40.14α  

Δξγαζία εγθαηάζηαζεο  θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε λέν δίθηπν 
νδνθσηηζκνχ   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Γηα ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδνθσηηζκνχ κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο 
δηφδσλ θσηνεθπνκπήο (LED) απεπζείαο ζε ηζηφ, ζε βξαρίνλα ή ζε θξεκαζηφ δίθηπν, ζε λέν δίθηπν 
νδνθσηηζκνχ 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα θαιψδηα ηξνθνδφηεζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ Α05VV-U (ΝΤΜ 
κνλφθισλα) δηαηνκήο 3 x1,5 mm² (απφ ην αθξνθηβψηην κέρξη ην θσηηζηηθφ) θαη ε ζχλδεζή ηνπο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ, ε 
ειεθηξνινγηθή ηνπ ζχλδεζε  θαη ε δνθηκή θαιήο θαη πιήξεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ε κέηξεζε 
ησλ θσηνηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δγθχθιην 22 θαηά 
ηα πξναλαθεξφκελα 
Σηκή εξγαζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε λέν δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΞΙ     

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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 (Αξηζκεηηθψο): 36,00    
 

A.T.: 019  
 
ΝΔΟ 060.10.1.4β  Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο 

νδνθσηηζκνχ χςνπο έσο 9κ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο νδνθσηηζκνχ χςνπο έσο 9κ., 
ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ"  
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  
 
• Η εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 
• Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο θαηά 
ΔΛΟΣ EN 10255). 
• Η πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν ιαηνκείνπ, 
κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 
• Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 124 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 
•• Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο [πνιχθισλνη, δηαηνκήο 10mm2]  θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ 
πιαθψλ γείσζεο. 
• Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
• Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ [E1VV-U-R-S (NYY), 
νλνκ. ηάζεο 600/1000V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC, δηαηνκήο  4Υ10mm2].  
• H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ ηζηνχ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο 
θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα 
κε ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ).  
• Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο.  
• H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, κεηά 
ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.  
• Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  
Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο έσο 9κ. σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 850,00    
 

A.T.: 020  
 
ΝΔΟ 060.10.1.4α  Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο 

νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ θαηάιιειε γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ., ζχκθσλα 
κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 ''Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ''  
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  
 
• Η εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο. 
• Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386 ''πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ'' ή γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο θαηά 
ΔΛΟΣ EN 10255). 
• Η πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν ιαηνκείνπ, 
κε βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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• Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 124 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 
• Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο [πνιχθισλνη, δηαηνκήο 10mm2]  θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ 
πιαθψλ γείσζεο. 
• Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
• Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ [E1VV-U-R-S (NYY), 
νλνκ. ηάζεο 600/1000V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC, δηαηνκήο  4Υ10mm2]. 
 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηνπ ηζηνχ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο 
θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα 
κε ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ).  
 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο ηεο.  
 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, κεηά 
ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.  
 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  
Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε ηζηνχ νδνθσηηζκνχ χςνπο 12κ. σο εμήο:    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 900,00    
 

A.T.: 021  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.2.1  

Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηζηκεληντζηνχ θσηηζκνχ, χςνπο κέρξη 12,0 
m.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 100  100,00%  

 
      Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, απφ νπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν 
ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
 
· ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ 
· ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην.  
· ε θνπή ηνπ ηζηνχ θνληά ζηε βάζε ηνπ, ε θαηάθιηζή ηνπ θαη ε αθαίξεζε ησλ βξαρηφλσλ, ησλ 
θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο. 
· ε απνμήισζε ηνπ παξακέλνληνο ηκήκαηνο ηνπ ηζηνχ ζε ζηάζκε -5cm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
πεδνδξνκίνπ, θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ηζηκεληνθνλία, κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ ππάξρνληνο 
πεδνδξνκίνπ. 
· ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ ηζηνχ θαη ε 
επηκειήο κφλσζή ηνπο. 
· Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή ζηελ 
πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο. 
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ.)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθψο): 75,00    
 

A.T.: 022  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.1.1  

 Αθαίξεζε ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ. Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνχ 
χςνπο κέρξη 14,00 m.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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      Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη 
θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
 
· ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ 
· ε απνμήισζε ησλ πάζεο θχζεσο επηθαιχςεσλ πάλσ θαη γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ 
(πιαθνζηξψζεηο, ζθπξνδέκαηα, ηζηκεληνθνληάκαηα θιπ.) 
· ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην.  
· ε αθαίξεζε ηζηνχ απφ ηε βάζε ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ε θαηάθιηζε θαη αθαίξεζε ησλ 
βξαρηφλσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο. 
· ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ ηζηνχ θαη ε 
επηκειήο κφλσζή ηνπο. 
· ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ ησλ απνμειψζεσλ ζε επηηξεπφκελν ρψξν. 
· ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γχξσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή.  
· ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή ζηελ 
πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο. 
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ.)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 70,00    
 

A.T.: 023  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.4.1  

Αθαίξεζε βξαρηφλα απφ ηνπνζεηεκέλν ηζηφ κε ή ρσξίο θσηηζηηθά   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Δξγαζία απνζχλδεζεο θαη αθαίξεζεο βξαρηφλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη 
δηαζηάζεσλ απφ ηζηφ θσηηζκνχ, νπνία πεξηιακβάλεη: 
 
· Σελ απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ απφ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα (Φ/) θαη ηελ επηκειή κνλσζή ηνπο ή ηελ 
επαλαζχλδεζή ηνπο γηα λα κελ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνπκέλσλ θαη επφκελσλ Φ/.  
· Σελ αθαίξεζε βξαρίνλα απφ ηνλ ηζηφ θαη, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ Φ/ κε φιν 
ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο (ιπρλία, ζηάξηεξ, κπάιιαζη, θάηνπηξν θιπ.) 
· Σελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε 
επαλαηνπνζέηεζεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) σο άλσ :    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ     
 (Αξηζκεηηθψο): 20,00    
 

A.T.: 024  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.3.1  

Αθαίξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ,  απφ βξαρίνλα ή απφ ηελ θνξπθή 
εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνχ.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Δξγαζία απνζχλδεζεο θαη αθαίξεζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (Φ/) νπνηνδήπνηε ηχπνπ, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη: 
 
· Σελ απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ απφ ην Φ/ θαη ηελ επηκειή κφλσζή ηνπο ή ηελ επαλαζχλδεζή ηνπο 
γηα λα κελ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνπκέλσλ θαη επφκελσλ Φ/.  
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· Σελ αθαίξεζε ηνπ Φ/ κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ (ιπρλία, ζηάξηεξ, κπάιιαζη, θάηνπηξν θιπ.) 
· Σελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε 
επαλαηνπνζέηεζεο. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ.)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 27,50    
 

A.T.: 025  
 
ΝΔΟ 062.10.16.1α  Μεξηθή αλαθαίληζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή ηνπ 

ηζηνχ, κε αθαίξεζε, κεηαθνξά ηνπ ζε ζπλεξγείν θαη επαλαηνπνζέηεζε 
γηα ηζηνχο χςνπο κέρξη 12κ.   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7791  100,00%  

 
      Μεξηθή αλαθαίληζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ 
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε αθαίξεζε ηνπ ηζηνχ, κεηαθνξά ηνπ ζε ζπλεξγείν θαη 
επαλαηνπνζέηεζε. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 
• H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ε αθαίξεζε ηνπ ηζηνχ απφ ηελ βάζε ηνπ 
• Η κεηαθνξά ηνπ ζην ζπλεξγείν (γαιβαληζηήξην, βαθείν) 
• Η αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ θαη ε απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσ¬κάησλ κε 
ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
• Η απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πθηζηακέλνπ γαιβαλίζκαηνο κε πιηθφ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο 
• Η εθαξκνγή ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε ρξψκα ζθφλεο (πνχδξαο) βάζεσο πνιπεζηεξηθήο 
ξεηίλεο, TGICfree (ρσξίο triglycidylisocyanurate), πάρνπο μεξνχ πκέλα 60 κm, ζηελ απφρξσζε πνπ 
ζα θαζνξηζζεί απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
• Η επαλαθνξά ηνπ εηνίκνπ ηζηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ. 
Σηκή αλάηζηφ (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 150,00    
 

A.T.: 026  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.17.1  

Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο βξαρίνλα. Γηα κνλφ βξαρίνλα.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7791  100,00%  

 
      Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο βξαρίνλα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο επί ηζηνχ, νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, είηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ή κε κεηαθνξά ζε ζπλεξγείν. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 
· H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ε αθαίξεζε ηνπ βξαρίνλα απφ ηνλ ηζηφ 
· Η απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
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· Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rustprimer) θαη δηπιήο ζηξψζεο βαθήο 
επνμεηδηθήο βάζεσο πάρνπο μεξνχ πκέλα 120 κm, ή δηπιήο ζηξψζεο πιηθνχ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο 
· Δλαιιαθηηθά, ε κεηαθνξά ζε ζπλεξγείν, ε κεηαιινβνιή ζε βαζκφ SA 2´ θαηά ΔΝ ISO 8501-1 θαη ην 
ζεξκφ γαιβάληζκα ηνπ βξαρίνλα ζε ειάρηζην πάρνο 80 κm 
· Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ βξαρίνλα ζηνλ ηζηφ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 16,50    
 

A.T.: 027  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.17.2  

 Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο βξαρίνλα, γηα δηπιφ βξαρίνλα.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7791  100,00%  

 
      Αλαθαίληζε βαθήο ή γαιβαλίζκαηνο βξαρίνλα θσηηζηηθνχ ζψκαηνο επί ηζηνχ, νπνηαζδήπνηε 
κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, είηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ή κε κεηαθνξά ζε ζπλεξγείν. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά 
· H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ε αθαίξεζε ηνπ βξαρίνλα απφ ηνλ ηζηφ 
· Η απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
· Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rustprimer) θαη δηπιήο ζηξψζεο βαθήο 
επνμεηδηθήο βάζεσο πάρνπο μεξνχ πκέλα 120 κm, ή δηπιήο ζηξψζεο πιηθνχ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο 
· Δλαιιαθηηθά, ε κεηαθνξά ζε ζπλεξγείν, ε κεηαιινβνιή ζε βαζκφ SA 2´ θαηά ΔΝ ISO 8501-1 θαη ην 
ζεξκφ γαιβάληζκα ηνπ βξαρίνλα ζε ειάρηζην πάρνο 80 κm 
· Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ βξαρίνλα ζηνλ ηζηφ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΝΝΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 19,00    
 

A.T.: 028  
 
ΝΔΟ 062.10.17.1α  Μεηαηξνπή γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα, κε ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7791  100,00%  
 
      Μεηαηξνπή γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα, κε ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ θαη αλαθαίληζε βαθήο ή 
γαιβαλίζκαηνο ηνπ βξαρίνλα, νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ηνπ ζε 
ζπλεξγείν. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ κεηαηξνπήο ηνπ βξαρίνλα σο πξνο ην κήθνο ηνπ, ηεο αλαθαίληζεο ηεο βαθήο ηνπ θαη ηα 
πάζεο θχζεσο πιηθά 
 H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ε αθαίξεζε ηνπ βξαρίνλα απφ ηνλ ηζηφ 
 Η απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσ¬κάησλ κε ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
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 Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rustprimer) θαη δηπιήο ζηξψζεο 
βαθήο επνμεηδηθήο βάζεσο πάρνπο μεξνχ πκέλα 120 κm, ή δηπιήο ζηξψζεο πιηθνχ ςπρξνχ 
γαιβαλίζκαηνο 
 ε κεηαθνξά ηνπ ζε ζπλεξγείν, ε κεηαιινβνιή ζε βαζκφ SA 2´ θαηά ΔΝ ISO 8501-1 θαη ην 
ζεξκφ γαιβάληζκα ηνπ βξαρίνλα ζε ειάρηζην πάρνο 80 κm 
 Η ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ βξαρίνλα ζηνλ ηζηφ θαη 
ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ. 
Σηκή αλά ηεκάρην κεηαηξεπφκελνπ γαιβαληζκέλνπ βξαρίνλα (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 30,00    
 

A.T.: 029  
 
ΝΔΟ 062.20.30α  Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κνχθαο θαισδίσλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κνχθαο θαισδίσλ θαηάιιειε νπνηδήπνηε δηαηνκή ηνπ δηθηχνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
· H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ειαζηηθνχ καλδχα θαη ησλ απαηηνπκέλσλκηθξνυιηθψλ 
ζπλδέζεσο (ζπλδεηήξεο γηα ηα θαιψδηα, εηδηθά ζσιελάθηα ράιθηλα γηα ηα θαιψδηα πςειήο, ηαηλίεο 
θιπ.) 
· Η αλάπηπμε θαη ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ κε ηνπο ζπλδεηήξεο ή ηα ζσιελάθηα 
· Η ζέξκαλζε κε θιφγηζηξν γηα ηε ζεξκνζπζηνιή 
· Η δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθψο): 35,00    
 

A.T.: 030  
 
ΝΔΟ 022.15.1α  Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ζηελ βάζε ζηήξημεο θαηαξγνχκελνπ ηζηνχ 

νδνθσηηζκνχ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ βάζεο ζηήξημεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε 
δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ αγθπξίσλ ζηήξημεο ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ κέρξη ην 
απαξαίηεην βάζνο γηα λα πέζεη ε  ππφβαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ, θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ κε επηθάιπςε φκνηα κε απηή πνπ ππάξρεη πιεζίνλ.  
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 
αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-
02-01-01 ''Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα''. 
Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε 
πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη πάζεο θχζεσο πιηθά θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε απνθαηάζηαζε 
ηνπ πεδνδξνκίνπ 
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Σηκή αλά ηεκάρην αλαθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο θαηαξγνχκελνπ ηζηνχ νδνθσηηζκνχ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 50,00    
 

 

A.T.: 

031  

 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

Πίιαξ νδνθσηηζκνχ, νθηψ αλαρσξήζεσλ 

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ πξνζηαζίαο 
ΙΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 ''Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηνπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε δίξηρηε ζηέγε κε 
πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ ιακαξίλα ςπρξάοεμειάζεσο πάρνπο 2 
mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε 
αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m² (50 κm), βακέλνπ κε δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο 
μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηαζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε 
θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα φια ηα πίιαξο ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα επηζήκαλζεο κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
· ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 
· ε βάζε ηνπ πίιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, νχησο ψζηε ην 
πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ 
ππνγείσλ θαισδίσλ.  
· Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ε πιάθα γείσζεο. 
· Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
· ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπθισκάησλ 
θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΙΡ 44 θαηαζθεπαζκέλν απφ 
βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα 
φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ 
παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 
· ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο αζθάιεηεο, απηφκαηνπο 
καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ (αλά θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ 
κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο 
λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή 
«θαξαβνρειψλα» θαη θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ). 
· ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο θαη ηνλ 
έιεγρν ιεηηνπξγίαο 
 
Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαρσξήζεσλ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 2750,00    
 

A.T.: 032  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Φξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο ππνγείσλ θαισδίσλ,  40x40 cm 
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Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΓΟ 2548  100,00%  
 
      Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο θαη 
15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
· ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
· ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 
· ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  
· ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ 
παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
(δηπιή ζηξψζε rustprimer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 
· ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  
 
Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 60,00    
 

A.T.: 033  
 
ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-1  Σνκήνδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  
 
      Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, 
κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο 
θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
 
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 
ηηκνινγνχληαη σο ‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’  
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.    
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο):  ΔΝΔΝΗΝΣΑ   ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 0,900    
 

A.T.: 034  
 
ΝΔΟ 00Γ.Γ.10  Απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε άζθαιην πιάηνπο έσο 40cm 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΓΟ 3111.Β  100,00%  
 
      Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεονδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m θαη θαηαζθεπή 
ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m, απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 ''ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ 
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά'', αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε 
ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.  
 
Πξνεπάιεηςεαλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 ''Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε''. 
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Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 ''ηξψζεηο αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο 
ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (θιεηζηνχ ηχπνπ)''.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
· ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  
· ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  
· ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
· ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  
· ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.),  
· ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε,  
· ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal),  
· ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  
· ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 
· ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη 
ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
· ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  
· ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
· ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
· ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
· ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
 
Σηκή αλά  κέηξν απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο κε άζθαιην, πιάηνπο έσο 40cm 
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 1,16    
 

A.T.: 035  
 
ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-51  Πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΓΟ 2921  100,00%  
 
      Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο 
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε 
απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, 
πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε 
θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο 
μπιφηππνπο.  
 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα - Ρείζξα - Σάθξνη παξάπιεπξα 
ηεο νδνχ’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,  
· ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 
0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε 
ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m³ άκκνπ. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία 
επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.    
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 8,80    
 

A.T.: 036  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
60.20.40.11  

σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο 
απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE).  δηακέηξνπ DN 63 mm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη 
ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 
400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε 
θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε 
πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα 
ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
 
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα 
κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΙ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 6,40    
 

A.T.: 037  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.41.4  

Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε 
κφλσζε απφ καλδχα PVC. δηαηνκήο 4 x 10 mm².  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, 
ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ 
πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), 
E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ    
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( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΩΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 12,50    
 

A.T.: 038  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.48.2  

Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιχθισλνη, δηαηνκήο 10 mm².  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ 
κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ    
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 3,40    
 

A.T.: 039  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ. Γηα 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή 
απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ 
ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ 
δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.  
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο 
πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε 
εκεξήζηα απαίηεζε κέρξη 50 m³ ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε 
βάζε ην άξζξν 32.02. 
  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΙ     
 (Αξηζκεηηθψο): 106,00    
 

A.T.: 040  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.16.2  Δπηζηξψζεηο - Δπελδχζεηο. Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ. 

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7316  100,00%  
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      Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm,  θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ 
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m³ αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο, 
ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 13,50    
 

A.T.: 041  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξπιφηππνη -Οπιηζκνί. Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά 

πιέγκαηα B500C  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 
''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ'' 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 
ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ 
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-
2008. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ 
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
ηηο επηκεηξνχκελεοπνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ  
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε.    
( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 1,01    
 

A.T.: 042  
 
ΝΔΟ Α5α  Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε εθηφο αζηηθψλ πεξηνρψλ, κε ηελ 

πξνκήζεηα θπηηθήο γεο.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΠΡ 1620  100,00%  
 
      Δθαξκφδεηαη ην άξζξν Α-25 ηνπ ΝΔΣ Οδνπνηίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 θαη ε 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θπηηθήο γεο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00. Η 
θπηηθή γε ζα είλαη γφληκε, επηθαλεηαθήο πξνέιεπζεο (απφ βάζνο κέρξη 60 cm),  εχζξππηε θαη θαηά ην 
δπλαηφλ απαιιαγκέλε απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm 
θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ.    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΟΚΣΩ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 8,60    
 

A.T.: 043  
 
ΝΔΟ 060.10.40.15  Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζεκείνπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, θαη δνθηκή ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελφο  ζεκείνπ 
ππνδνκήο θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ,  θαηά ηα ινηπά φπσο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
πεξηγξάθεηαη θαη θαζνξίδεηαη. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη: 
 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ πιηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε (κεραληθά θαη 
ειεθηξνινγηθά) ηνπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ, δει. πιηθά ζηήξημεο ηνπ δηθηχνπ (ζρέδην  Σ.Π. ή επηινγή ιχζεο 
απφ ην Παξάξηεκα), εηδηθά εμαξηήκαηα ζηήξημεο θαη θάζε πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ 
Η πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζηήξημε, ζχλδεζε θαη δνθηκή ζε πιήξε ιεηηνπξγία ησλ θαισδίσλ 
ειεθηξνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 
Σηκή ελφο ζεκείνπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 700,00    
 

A.T.: 044  
 
ΝΔΟ 060.10.40.17  Δξγαζία απνμήισζεο παιαηνχ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη 

δηθηχνπ ενξηαζηηθνχ θσηηζκνχ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Γηα ηελ εξγαζία απνμήισζεο πθηζηάκελνπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ θαη ενξηαζηηθνχ 
θσηηζκνχ  θαη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο απνμήισζεο ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο 
Ισαλληηψλ.  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνζχλδεζε θαη ε απνμήισζε φισλ ησλ πιηθψλ ηνπ 
θξεκαζηνχ δηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηειερψλ αγθχξσζεο απφ ηηο 
παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο), ε απνζχλδεζε θαη ε απνμήισζε κεηά πξνζνρήο ηφζν ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο φζν θαη ηεο ενξηαζηηθήο θσηηζηηθήο δηάηαμεο, θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε νπνηαδήπνηε 
βιάβεο πξνθιεζεί (ζηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο) θαηά ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πιηθψλ.  
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Η ηηκή είλαη αλεγκέλε θαη πεξηιακβάλεη ηελ απνμήισζε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε 
δχν ζπλερφκελα θσηηζηηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην θσηηζηηθνχ θαη ενξηαζηηθνχ ζψκαηνο    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 70,00    
 

A.T.: 045  
 
ΝΔΟ 060.10.40.18  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζηνχ ζηήξημεο θξεκαζηνχ δηθηχνπ χςνπο 

7,5κ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζηνχ ζηήξημεο ηνπ λένπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ,  
φπνπ (δελ ππάξρεη θηίξην ζηελ νηθνδνκηθή γξακκή). Η ζηήξημε ηνπ θξεκαζηνχ δηθηχνπ ζα γίλεηαη επί 
γαιβαληζκέλνπ θνινπξνθσληθνχ, θπιηλδξηθνχ ή ηειεζθνπηθνχ  ηζηνχ χςνπο 7,5 κέηξσλ. Η ζηήξημε ηνπ 
ζπξκαηφζρνηλνπ ζηνλ ηζηφ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν θξίθν αγθχξσζεο Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ηζηψλ (δηάκεηξνο βάζεο, δηάκεηξνο θνξπθήο, πάρνο ειάζκαηνο, ηξφπνο ζεκειίσζεο, πιάθα 
έδξαζεοθ.ι.π.) θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βάζεο ζεκειίσζεο ηνπ ηζηνχ (δηαζηάζεηο, ζχλζεζε 
θαη νπιηζκφο ζθπξνδέκαηνο, δηαζηαζηνινγεζεαγθπξίσλθ.ι.π.) ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ν 
νπνίνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηαηηθή κειέηε ηνπ ηζηνχ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηφζν ηνπ 
δηθηχνπ φζν θαη ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο πνπ πξνζθέξεη. 
 Σα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ ηζηνχ αλαιχνληαη παξαθάησ: 
• Ύςνο ηζηνχ 7,5κ 
• Τιηθφ θαηαζθεπήο: Γαιβαληζκέλνο ζηδεξντζηφο 
• Καηάιιεινο γηα ηάλπζε ζπξκαηφζρνηλνπ, νξηδφληηνπ θνξηίνπ θνξπθήο θαη’ ειάρηζην 400kg. 
Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο κειέηεο 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη πέξαλ ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο φια ηα απαηηνχκελα πιηθά ζηήξημεο. 
 
Σηκή αλάηεκάρηνηζηνχ 
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 500,00    
 

A.T.: 046  
 
ΝΔΟ 062.10.15.1β  Καζαξηζκφο, αλαθαίληζε βαθήο ραιχβδηλνπ ηζηνχ χςνπο κέρξη 12 m, 

επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7791  100,00%  
 
      Αλαθαίληζε βαθήο ραιχβδηλνπ ηζηνχ θσηηζκνχ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ χςνπο κέρξη 
12κ., επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ 
• Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη βαθήο.  
• H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 
• Η αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ θαη ε απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσ¬κάησλ κε 
ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
• Η απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πθηζηακέλνπ γαιβαλίζκαηνο κε πιηθφ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο 
• Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rustprimer) 
• Η εθαξκνγή ηειηθήο βαθήο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο, πςειήο αληνρήο ζε UV 
αθηηλνβνιία, κε ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηνπιάρηζηνλ 120 κm 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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• H  επαλαθνξά ζε πεξίπησζε θαηάθιηζεο θαη ε ειεθηξηθή επαλαζχλδεζε ηνπ ηζηνχ  
Σηκή αλάηζηφ (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 60,00  

 
 
 

  

 

A.T.: 047  
 
ΝΔΟ 062.10.38  Ρεηίλε [ηδέι] ζηεγαλνπνίεζεο αθξνθηβσηίσλ εληφο θξεαηίσλ 

επίζθεςεο νδνθσηηζκνχ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
      Γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ξεηίλεο (ηδει) ζηεγαλνπνίεζεο ησλ 
αθξνθηβσηίσλ εληφο ησλ  θξεαηίσλ επίζθεςεο νδνθσηηζκνχ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά. 
Σδει δπν ζπζηαηηθψλ κε ραξαθηεξηζηηθά ζηεγαλνπνίεζεο, ειεθηξηθήο κφλσζεο θαη αληνρήο ζε 
ζεξκνθξαζία θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
 Καηάιιειν γηα θάζε εθαξκνγή ηζρχνο αθφκα θαη θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο.  
 Γχν πγξά ζπζηαηηθά ζε πξαθηηθή ζπζθεπαζία δηπιήο θηάιεο. 
 Μπνξεί λα αθαηξεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά, νη θιέκκεο/πιαθέηεο/ζχλδεζκνη/εμαξηήκαηα 
παξακέλνπλ πξνζβάζηκα.  
 Τςειή δηειεθηξηθή αληνρή, κεγαιχηεξε απφ 23 kV/mm.  
 Υξφλνο κεηαηξνπήο ζε gel πεξίπνπ 15 ιεπηά αθφκε θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  
Σηκή ξεηίλεο αλά αθξνθηβψηην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ     
 (Αξηζκεηηθψο): 25,00    
 

A.T.: 048  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
60.20.40.2  

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ 
νλνκαζη.δηακέηξνπDN 63 mm ζπείξσκα 2½’’) θαη πάρνπο 3,6 ρη.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο ηερληθψλ κε 
γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, 
θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN) θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο φπσο αλαθέξεηαη 
παξαθάησ. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ 
γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ε ηνπνζέηεζε θαη 
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε επηζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ 
θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη.  
 
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ    
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΙ     
 (Αξηζκεηηθψο): 16,00    
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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A.T.: 049  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ  απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE). 
δηακέηξνπ DN 90 mm 

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη 
ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 
400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε 
θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε 
πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα 
ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
 
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα 
κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 
( 1 m )  Μέηξν 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 7,50    
 

A.T.: 050  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
60.20.40.31  

Καηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδφηεζεο 0,40 x 0,40 cm 

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΓΟ 2548  100,00%  

 
Kαηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδφηεζεο εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 0,40 x 0,40 m, βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 50 
cm, θαιππηφκελνπ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηεγνξίαο D400 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 124 γηα θξεάηηα επί ηνπ 
νδνζηξψκαηνο ή D125 γηα θξεάηηα επί πεδνδξνκίνπ, κε δηάηαμε αζθάιηζεο, ην νπνίν ζα θέξεη ζηελ 
άλσ ηνπ επηθάλεηα ράξαμε κε ζχκβνια ''Φ''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο, ε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 
θξεαηίνπ ή ην θηίζηκν ή ζθπξνδέηεζε επί ηφπνπ, ε εθαξκνγή ηνπ θαιχκκαηνο, ε επαλαθνξά ηεο 
πεξηβάιινπζαο ην θξεάηην επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή 
ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. Σν ρπηνζηδεξφ θάιπκκα απνηηκάηαη κε βάζε ην νηθείν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σηκή αλάηεκάρηνθξεαηίνπ.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 60,00    
 

A.T.: 051  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 62.10.37  Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο πίιιαξ Η/Φ θαη ηεο ζχξαο ή/θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζχξαο.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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      Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο θαη ηεο ζχξαο ππαηζξίνπ ειεθηξηθνχ θηβσηίνπ θσηηζκνχ (πίιαξ), 
νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη δηαζηάζεσλ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Η αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ θαη ν θαζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ   
· Οη επηζθεπέο ιφγσ ζηξέβισζεο - παξακφξθσζεο απφ θηχπεκα θιπ ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηνπ 
πίιιαξ 
· Η επηζθεπή ηεο ζχξαο (απνθαηάζηαζε ζηξεβιψζεσλ, επηζθεπή κεληεζέδσλ, επηζθεπή κεραληζκνχ 
καλδάισζεο, θιπ.), ή ελαιιαθηηθά, ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα. 
· Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνμήισζε ηεο παιηάο θαη εγθαηάζηαζε λέαο ζχξαο 
 
Σηκή αλά πίιιαξ (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 60,00    
 

A.T.: 052  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 62.10.36  Αλαθαίληζε βαθήο ειεθηξηθψλ θηβσηίσλ Η/Φ (πίιιαξο).   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7791  100,00%  
 
      Αλαθαίληζε ηεο βαθήο ππαίζξηνπ ειεθηξηθνχ θηβσηίνπ θσηηζκνχ (πίιαξ), νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη 
δηαζηάζεσλ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο γηα βαθή, δειαδή ηελ αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ, ηελ 
απφμεζε - αθαίξεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ θαη θαζαξηζκφ φισλ ησλ επηθαλεηψλ κε θαηάιιεια κέζα 
κέρξη βαζκνχ SA 2´ θαηά ISO 8501-1 θαη ζηνθάξηζκα φπνπ απαηηείηαη. 
· Οη επηζθεπέο ιφγσ ζηξέβισζεο - παξακφξθσζεο απφ θηχπεκα θιπ ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηνπ 
πίιιαξ θαη ηεο ζχξαο (απνθαηάζηαζε ζηξεβιψζεσλ, επηζθεπή κεληεζέδσλ, επηζθεπή κεραληζκνχ 
καλδάισζεο, θιπ). 
· Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rustprimer) θαη δηπιήο ζηξψζεο βαθήο 
επνμεηδηθήο βάζεσο πάρνπο μεξνχ πκέλα 120 κm 
 
Σηκή αλά πίιιαξ (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 110,00    
 

A.T.: 053  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.21.2  

 Αληηθαηάζηαζε θαιχκκαηνο ζπξίδαο ηζηψλ. Κάιπκκα άιιεο κνξθήο 
(εθηφο ηεο θπιηλδξηθήο).  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε θαιχκκαηνο ζπξίδαο ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδεη ζην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπ.  
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ.)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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 (Αξηζκεηηθψο): 11,50    
 

A.T.: 054  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.21.1  

Αληηθαηάζηαζε θαιχκκαηνο ζπξίδαο ηζηψλ. Κάιπκκα θπιηλδξηθήο 
κνξθήο.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε θαιχκκαηνο ζπξίδαο ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδεη ζην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπ.  
 
Σηκή αλάηεκάρην (ηεκ.)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 9,20    
 

A.T.: 055  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.22.1  

Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ. Γηα έλα θσηηζηηθφ 
ζψκα.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 104  100,00%  

 
      Απνμήισζε θαηεζηξακέλνπαθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ θαη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εγθαηάζηαζε λένπ, κε φια ηα παξειθφκελά ηνπ (δηαθιαδσηήξεο, αζθάιεηεο, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
θαισδίσλ, ζηππηνζιίπηεο, θνριίεο πξνζδέζεσο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο ηζηνχ θιπ.) 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Αξηζκεηηθψο): 27,50    
 

A.T.: 056  
 
ΝΔΣ ΗΛΜ 
62.10.22.2  

Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ. Γηα δχν θσηηζηηθά 
ζψκαηα.  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 104  100,00%  

 
      Απνμήισζε θαηεζηξακέλνπαθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ θαη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εγθαηάζηαζε λένπ, κε φια ηα παξειθφκελά ηνπ (δηαθιαδσηήξεο, αζθάιεηεο, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
θαισδίσλ, ζηππηνζιίπηεο, θνριίεο πξνζδέζεσο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο ηζηνχ θιπ.) 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ     
 (Αξηζκεηηθψο): 34,00    
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Οη Μειεηεηέο Μεραληθνί 
 
 
 

Γηψξγνο Οηθνλφκνπ 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 
 
 

Δηξήλε Αξακπαηδή 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 
Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 

 
ΔΛΔΥΘΗΚΔ 

Η Πξντζηακέλε ηκήκαηνο 
Μειεηψλ & Σερληθψλ Έξγσλ 

 
 
 
 
 

 Υαηδεαλησλίνπ Μαξία 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 
Ισάλληλα επηέκβξηνο 2018 

 
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  

 
 
 
 
 

ΜπξίθνοΟξέζηεο 
ΠνιηηηθφοΜεραληθφο 
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ΔΣΥΞΡ ΔΥΜΘΙΩΜ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΩΜ 
ΛΔΚΔΖΡ ΛΔ ΘΚΞ 

 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED» 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ.Α - ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ 
 
 Ζ κάλσφη ςχμ τχςξςευμικόμ απαιςήρεχμ απξςελεί ξσριόδηπ απαίςηρη και μη εκπλήοχρη 
ςχμ απαιςήρεχμ ιρξδσμαμεί με απϊοοιφη ςιπ ποξρτξοάπ ςξσ σπξφήτιξσ Αμαδϊυξσ. 
 
 Toτχςξςευμικϊ μξμςέλξ έυει ρκξπϊ μα ξδηγήρει ρε βέλςιρςεπ ςευμικέπ λϋρειπ ρσμξλικά για 
ςιπ αμάγκεπ τχςιρμξϋ ςξσ Δήμξσ. Ιάθε ρσμμεςέυχμ ποέπει μα καςαθέρει τχςξςευμικέπ μελέςεπ για 
κάθε πεοίπςχρη ςξσ αμςίρςξιυξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ υχοίπ μα ςοξπξπξιεί ςξσπ ϊοξσπ ασςξϋ. Ζ 
ιρυϋπ ςξσ κάθε τχςιρςικξϋ μπξοεί μα επιλεγεί βάρει ςχμ καμϊμχμ μέγιρςηπ ιρυϋξπ πξσ έυει 
θερπιρςεί ρε κάθε κάμαβξ. ασςϊυοξμα, η ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει 
ςα μέγιρςα επιςοεπςά πξσ ξοίζει ςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ.  
 
Λξοτή Τχςξςευμικώμ Λελεςώμ 
 
 Ξι τχςξςευμικέπ μελέςεπ θα καςαςεθξϋμ ρε μξοτή PDF και ρε ηλεκςοξμική μξοτή (.EVO, 
.RDF) και θα ποξέουξμςαι απϊ ςξ ποϊγοαμμα DialuxEVO 8.0 (ή μεϊςεοη έκδξρη) ή Relux. Ρςημ 
εκςσπχμέμη ςηπ μξοτή (PDF), η τχςξςευμική μελέςη για κάθε πεοίπςχρη θα ποέπει μα έυει ςα ενήπ 
τϋλλα ποξπ διεσκϊλσμρη ςηπ επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ: 

 ΔνότσλλξΛελέςηπ 

 Οεοιευϊμεμα 

 Ρςξιυεία ποξψϊμςξπ 

 Απξςελέρμαςα μελέςηπ 

 Οίμακαπ απξςελερμάςχμ 

 Θρξδϋμαμεπ γοαμμέπ 
 
Δκςϊπ ςχμ αουείχμ Dialux ή Relux (.PDF και .EVOή .RDF) ποέπει μα καςαςεθξϋμ και ςα LDT αουεία με 
ςα ξπξία έυξσμ γίμει ξι μελέςεπ. 
 
Έλεγυξπ Λελεςώμ 
 
 Ρςιπ ΤΩΞΔΥΜΘΙΔΡ ΛΔΚΔΔΡ ελέγυξμςαι ςα ενήπ: 
 

 Ξοθϊςηςα διάςανηπ τχςιρμξϋ με βάρη ςα δεδξμέμα ειρϊδξσ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ. 

 Ιάλσφη απαιςήρεχμ κλάρεχμ τχςιρμξϋ πξσ ζηςξϋμςαι για ςημ κάθε πεοίπςχρη. 
 

 Ρε πεοίπςχρη ϋπαονηπ επξσριχδόμ διατξοξπξιήρεχμ (γεχμεςοικά δεδξμέμα ειρϊδξσ, 
κλάρειπ τχςιρμξϋ) απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ μελέςηπ, η Δπιςοξπή θα ελέγυει εκ μέξσ ςημ κάλσφη ή ϊυι 
ςχμ τχςξςευμικόμ απαιςήρεχμ διαςηοόμςαπ ςξμ ςϋπξ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. Αμ μεςά ςξμ έλεγυξ 
ξι τχςξςευμικέπ απαιςήρειπ δεμ καλϋπςξμςαι η ποξρτξοά  θα απξοοίπςεςαι.  
 
 
Οοξρτξοέπ με μελέςεπ πξσ δεμ καλύπςξσμ έμα ή πεοιρρόςεοα από ςα παοακάςχ υαοακςηοιρςικά 
απξοοίπςξμςαι, δηλαδή: 
 

1. ςιπτχςξςευμικέπ απαιςήρειπ ή / και 
2. σπεοβαίμξσμ ςη μέγιρςη ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋ αμά καςηγξοία  πξσ έυει ςεθεί ή / και 
3. δεμ ακξλξσθξϋμ ςξσπ καμϊμεπ ρυεςικά με ςιπ ξικξγέμειεπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ (αμά 

ςϋπξ ξμάδαπ ϊπχπ  ρατόπ ξοίζεςαι ρςιπ εκάρςξςε ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ). 
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ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ O) 
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O-1 8 63 
2,75 2/1 1,50 - 1 (1) - 28,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-2 15 44 
5,50 2/1 3,50 - 1+1 (3) 2,00 25,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-C3-P2 

O-3 7 63 
5,00 1/1 2,00 - 1 (2) - 30,00 9,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-4 18 63 
3,00 2/1 1,50 - 1 (1) - 27,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-5 12 78 
3,25 2/1 2,60 - 1+1 (3) - 27,00 9,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-M3-P2 

O-6 20 63 
4,25 2/1 2,00 - - - 26,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C3-P3 

O-7 30 94 
7,00 2/2 3,00 1,80 1+1 (3) 4,00 36,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-M3-P2 (4) 

O-8 12 75 
7,00 2/2 2,00 - - 3,00 39,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-C3/M3-P2 

O-9 6 94 
5,00 2/1 2,00 - - - 37,00 9,00 0,40 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-M3-P3 

O-10 44 90 
6,00 2/2 2,00 2,00 1+1 (3) 4,00 38,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P3-P2-M3-P2-P3 

O-11 6 63 
5,00 1/1 1,50 - 1 (1) - 36,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C4-P2 

O-12 11 75 
5,50 2/1 3,00 - 1+1 (3) 1,80 34,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-M3/C2-P2 

O-13 28 90 
4,25 2/1 2,00 - 1 (2) - 24,00 9,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C2-P2 

O-14 93 152 
6,50 2/2 4,00 - 1+1 (3) 1,80 37,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P1-C1-P1 

O-15 3 51 4,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 30,00 8,00 -2,20 0 ή 5 ή 4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 153 

10 

O-16 4 83 
6,00 1/1 2,50 - 1 (2) - 36,00 8,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C3-P3 

O-17 6 75 
5,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 44,00 9,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-18 42 88 
5,00 2/1 2,50 - - - 35,00 12,00 0,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-M3-P3 

O-19 15 136 
3,70 2/1 3,00 - 1 (1) - 36,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P1-C2-P1 

O-20 27 51 
3,70 1/1 2,00 - 1 (2) - 26,00 8,00 (5) 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-21 10 87 
6,00 1/1 2,00 - 1+1 (3) - 74,00 8.2 -1,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΖ ΟΚΔΙΑ P2-C3-P2 

O-22 4 36 
3,50 1/1 1,50 - 1 (2) - 26,00 8,00 -2,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-23 17 75 
4,50 1/1 1,40 - 1+1 (3) - 33,00 8,00 -2,10 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-24 27 87 
5,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 36,00 8,00 -1,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-25 15 71 
4,60 1/1 2,00 - 1+1 (3) - 42,00 9,00 -1,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-26 65 71 
5,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 25,00 9,00 -2,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-27 21 124 
4,75 2/1 2,50 - 1+1 (3) - 33,00 9,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-M3-P2 

O-28 95 51 
5,00 2/1 3,50 - 1+1 (3) 2,00 30,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-C3-P2 

O-29 7 94 
7,50 1/1 1,50 - - - 51,00 9,00 0,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P4-Λ4-P3 

O-30 20 84 
6,00 1/1 2,00 - 1+1 (3) - 32,00 9,00 -1,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-31 26 199 
5,00 2/1 3,50 - - - 42,00 12,00 0,80 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P1-C2-P1 

O-32 79 107 
11,00 2/3 4,00 - - 4,00 35,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-M3-P2 

O-33 22 63 
5,50 1/1 3,5 (6) - - - 47,00 9,00 -0,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 
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O-34 6 71 
3,50 1/1 1,50 - 1+1 (3) - 33,00 8,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-35 7 68 
6,00 1/1 4,00 - 1+1 (3) - 26,00 9,00 -1,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-36 4 52 
5,10 1/1 1,50 - 1 (1) - 27,00 8,00 0,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C4-P2 

O-37 7 75 
6,50 1/1 1,50 - - - 36,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-38 10 121 
4,00 2/1 3,00 - 1+1 (3) - 38,00 9,00 -1,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-M3-P2 

O-39 26 107 
4,00 2/1 3,00 - 1+1 (3) - 78,00 9,00 -1,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΖ ΟΚΔΙΑ P4-M3-P4 

O-40 64 90 
5,50 2/1 4,00 - 1+1 (3) 2,00 42,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-M3-P2 

O-41 48 90 
5,00 / 

7,00 (7) 
2/1 4 (12) 1,80 - 2,00 50,00 9,00 -0,40 

0 ή 5 ή 
10 

3.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P3-P2-M4-P3 

O-42 3 75 
5,00 / 

7,00 (7) 
2/1 4 (12) 1,80 - 2,00 50,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

3.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P4-P3-C4-P4 

O-43 3 100 
7,00 1/2 2,00 - 1+1 (3) - 36,00 9,00 -0,90 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-M3-P2 

O-44 7 75 
3,75 2/1 2,50 - 1 (1) - 27,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-M3-P2 

O-45 10 94 
5,00 / 

7,00 (8) 
2/1 3,50 - 1 (1) 2,00 43,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΙΔΜΠΘΙΖ ΔΘΟΚΑ P2-M3-P2 

O-46 7 52 
9,00 1/1 2,00 - - - 22,00 8,00 0,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-M4-P2 

O-47 3 88 
7,50 1/1 2,00 - - - 40,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C3-P3 

O-48 12 90 
3,00 2/1 2,00 - 1+1 (3) - 28,00 9,00 -1,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C2-P2 

O-49 6 94 
7,00 1/1 1,50 - - - 46,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C4-P2 

O-50 6 75 
3,50 1/1 1,50 - 1+1 (3) - 36,00 9,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-51 12 28 
4,00 1/1 1,20 - 1 (1) - 24,00 7,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-52 21 84 3,25 2/1 2,00 - 1+1 (3) - 26,00 9,00 -1,00 0 ή 5 ή 4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C2-P2 
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10 

O-53 6 27 
4,00 1/1 1,50 - - - 25,00 6,00 -0,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-54 3 51 
5,10 1/1 1,50 - 1 (1) - 33,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-55 20 55 
5,50 1/1 1,50 - - - 40,00 7,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

O-56 11 71 
3,15 2/1 2,00 - 1 (1) - 30,00 9,00 0,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-57 3 63 
7,00 1/1 1,50 - - - 30,00 8,00 0,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3-P2 

O-58 5 124 
3,00 2/1 2,50 - 1+1 (3) - 68,00 8,00 -2,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΖ ΟΚΔΙΑ P2-C2-P2 

O-59 77 105 
5,50 2/1 3,00 - - - 38,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C3-P3 

O-60 23 123 
5,50 2/1 2,50 - - - 42,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C3-P3 

O-61 9 71 
3,00 2/1 2,50 - 1+1 (3) - 55,00 8,00 -2,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΖ ΟΚΔΙΑ P2-C3-P2 

ΡΣΜΞΚΞ 1.234  
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ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ K) 
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Ι-1 29 57 8,50 1/1 2,50 - - - 30,00 7,30 4,25 0 4.000 ΑΝΞΜΘΙΞΡ ΤΩΘΡΛΞΡ P3-C4-P3 

Ι-2 90 74 8,00 1/1 2,50 - - - 30,00 7,30 4,00 0 4.000 ΑΝΞΜΘΙΞΡ ΤΩΘΡΛΞΡ P2-C3-P2 

Ι-3 181 55 7,00 1/1 2,50 - - - 30,00 7,30 3,50 0 4.000 ΑΝΞΜΘΙΞΡ ΤΩΘΡΛΞΡ P3-C4-P3 

ΡΣΜΞΚΞ 300  

 

 

ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ A) 
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Α-1 7 73 6,00 1/1 1,50 - - - 25,00 4,30 -0,30 0 3.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P1-C3-P4 

Α-2 10 52 4,00 1/1 1,60 - - - 48,00 4,30 -0,20 0 3.000 ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΖ ΟΚΔΙΑ P2-C3-P2 

Α-3 87 
55 

8,00 1/1 
6,00  
(6) 

- - - 18,00 4,30 -1,70 0 3.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P2-C3 

Α-4 11 52 4,00 1/1 1,60 - - - 56,00 4,30 -0,20 0 3.000 ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΖ ΟΚΔΙΑ P2-C4-P2 

ΡΣΜΞΚΞ 115  
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ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ Δ) 
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Δ-1 700 53 7,00 1/1 1,50 - - - 35,00 6,50 0 
0 ή 5 ή 

10 
4.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ P3-C4-P3 

Δ-2 300 40 5,00 1/1 - - - - 35,00 6,50 0 
0 ή 5 ή 

10 
3.000 ΛΞΜΞΟΚΔΣΠΖ C4 

ΡΣΜΞΚΞ 1.000  

 

 

ΡΖΛΔΘΩΡΔΘΡ ΓΘΑ ΖΜ ΔΙΔΚΔΡΖ ΩΜ ΤΩΞΔΥΜΘΙΩΜ ΣΟΞΚΞΓΘΡΛΩΜ.  

1  1 λχοίδα ρςάθμεσρηπ  απέμαμςι απϊ ςημ γοαμμή ςχμ τχςιρςικόμ ρημείχμ 

2  1 λχοίδα ρςάθμεσρηπ ρςημ ίδια πλεσοά με ςα τχςιρςικά ρημεία 

3  Όπαονη λχοίδαπ ρςάθμεσρηπ και απϊ ςιπ δϋξ πλεσοέπ  

4  Ζ διάςανη είμαι πεζ/μιξ (P2) - πξδ/μξπ (P2) - Κ/Ρ - Ξδϊρςοχμα (M3) - Μηρίδα - Ξδϊρςοχμα (M3) - Κ/Ρ-Οξδ/μξπ (P2) - Οεζ/μξπ (P2). 

5  Ρςημ ΙΑ Τεβοξσαοίξσ ξ ιρςϊπ είμαι ςξπξθεςημέμξπ ρε ποξενξυή ςξσ πεζξδοξμίξσ ρςημ Κχοίδα ρςάθμεσρηπ, δηλαδή ποξενξυή -0.30m 

6  Όπαονη πεζξδοξμίξσ μϊμξ απϊ ςημ μία πλεσοά ςξσ δοϊμξσ (πλεσοά τχςιρςικξϋ) 

7  Ζ Κεχτϊοξπ Οαπξϋλια έυει πξδηλαςϊδοξμξ μϊμξ απϊ μία πλεσοά ειπ βάοξπ ςξσ ξδξρςοόμαςξπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πλεσοάπ. 

8 Σπάουει λχοίδα ρςάθμεσρηπ μϊμξ απϊ ςημ μία πλεσοά ειπ βάοξπ ςξσ ξδξρςοόμαςξπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πλεσοάπ. 

9 α άμχ ϊοια ςχμ κλάρεχμ P ΔΚΞ ΔΜ 13201 δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφιμ. Γίμξμςαι δηλαδή απξδεκςέπ πεοιπςόρειπ κλάρεχμ P ϊπξσ η μέρη ςιμή ςηπ 
ξοιζϊμςιαπ έμςαρηπ τχςιρμξϋ νεπεομά ςξ άμχ ϊοιξ ςηπ αμςίρςξιυηπ κλάρηπ P. 

 Γίμξμςαι απξδεκςέπ κλάρειπ,  μεγαλϋςεοεπ ή ίρεπ απϊ ςιπ αμαγοατϊμεμεπ ρςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ. Υαοακςηοιρςικά αματέοεςαι πχπ εάμ ςξ ϊοιξ 
είμαι P3 και απϊ ςημ τχςξςευμία ςξσ καμάβξσ ποξκϋπςει καςηγξοία P2 ή και μεγαλϋςεοη η τχςξςευμική μελέςη γίμεςαι απξδεκςή.  

10  α κοιςήοια ςχμ κλάρεχμ C, ατξοξϋμ ςημ μέρη ςιμή ξοιζϊμςιαπ έμςαρηπ τχςιρμξϋ και ςημ ξμξιξμξοτία Uo 
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11  ξ ϋφξπ ςχμ πεζξδοξμίχμ και ςχμ πξδηλαςξδοϊμχμ είμαι 0,1m. ξ ϋφξπ ςχμ ζχμόμ ρςάθμεσρηπ ξοίζεςαι ρςξ Dialux ίρξ με 0,001 και ςξ πλάςξπ 
ςηπ λχοίδαπ ρςάθμεσρηπ θεχοείςαι πάμςα 2,00m. 

12  ξ πλάςξπ ςξσ πεζξδοξμίξσ απέμαμςι ςξσ πξδηλαςϊδοξμξσ είμαι 3,00m 

 

 

ΓΔΜΘΙΔΡ ΡΖΛΔΘΩΡΔΘΡ - ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

1. Ξι τχςξςευμικξί σπξλξγιρμξί θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρε ποϊγοαμμα Dialuxevo 8.0 (ή μεϊςεοη έκδξρη) για ςημ κξιμή ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ. 

2. Ρσμςελερςήπ ρσμςήοηρηπ τχςξςευμικήπ μελέςηπ ίρξπ με Mf 0,80. 

3. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ ποξτίλ επιτάμειαπ είμαι "ΞΔΞΡΠΩΛΑ" η επίρςοχρη ξδξρςοόμαςξπ θα έυει αμακλαρςικϊςηςαCIER3 Qo = 0,07. 

4. Για ςημ πεοίπςχρη διάςανηπ τχςιρμξϋ "ΑΛΤΘΟΚΔΣΠΑ ΛΔΑΞΟΘΡΛΔΜΑ" χπ απϊρςαρη ιρςόμ λαμβάμεςαι η απϊρςαρη ςχμ ιρςόμ πξσ βοίρκξμςαι απϊ ςημ 

ίδια πλεσοά ςξσ ξδξρςοόμαςξπ. 

5. Ζ θάμβχρη (Ti) θα ποέπει μα είμαι εμςϊπ ςχμ εκάρςξςε ξοίχμ, ϊπχπ ασςά ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ καςηγξοία τχςιρμξϋ, ρε ϊλξσπ ςξσπ ςϋπξσπ εκςϊπ ςξσ 

ςϋπξσ «Α». 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ.Β 

ΙΚΑΡΔΘΡ ΤΩΘΡΛΞΣ ΔΚΞ ΔΜ 13201 

Ξι απαιςήρειπ ςχμ κλάρεχμ τχςιρμξϋ βάρει ςξσ ΔΚΞ ΔΜ 13201 ρσμξφίζξμςαι ρςξμ κάςχθι 
πίμακα και είμαι ασςέπ ξι ξπξίεπ ανιξλξγξϋμςαι ρςξ πλαίριξ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ – ΤΩΞΔΥΜΘΙΞΣ ΛΞΜΔΚΞΣ.  

 

Ιλάρη 
Λέρη 

Καμποόςηςα 
Lm (cd/m2) 

Λέρη 
ξοιζόμςια 
έμςαρη 

τχςιρμξύ 
Eh, av (lx) 

Δλάυιρςη 
ξοιζόμςια 
έμςαρη 

τχςιρμξύ 
Eh, min 

(lx) 

Ξμξιξμξοτία 
έμςαρηπ 

τχςιρμξύ 
Uo 

(Emin/Eave) 

Διαμήκηπ 
ξμξιξμξοτία 

έμςαρηπ 
τχςιρμξύ 

Ul 
(Emin/Eave) 

ΔείκςηπTI 
Δείκςηπ 

EIR 

P1 - ≥15,00 & 3,00 - - - - 

P2 - ≥10,00 & 2,00 - - - - 

P3 - ≥7,50  1,50 - - - - 

P4 - ≥5,00  1,00 - - - - 

C1 - 30,00 - ≥0,40 - - - 

C2 - 20,00 - ≥0,40 - - - 

C3 - 15,00 - ≥0,40 - - - 

C4 - 10,00 - ≥0,40 - - - 

M3 ≥1,00 - - ≥0,40 ≥0,60 ≤15 ≥0.30 

M4 ≥0,75 - - ≥0,40 ≥0,60 ≤15 ≥0.30 

 

ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

1) Ρε πεοίπςχρη πξσ σπάουει και παοακείμεμη πεοιξυή σπξλξγιρμξϋ, ξ σπξλξγιρμϊπ ςξσ 

δείκςη EIR δεμ θα λαμβάμεςαι σπϊφιμ. 

2) α άμχ ϊοια ςχμ κλάρεχμ P δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφιμ ρςξσπ σπξλξγιρμξϋπ και η μη 

εκπλήοχρη ςξσπ δεμ απξςελεί κοιςήοιξ επί πξιμή απξκλειρμξϋ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΓ ΔΥΜΘΙΑ & ΚΔΘΞΣΠΓΘΙΑ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΘΙΑ 
 
ΡΣΡΖΛΑ ΖΚΔ-ΔΚΔΓΥΞΣ & ΖΚΔΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 
 

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖ ΔΓΙΑΑΡΑΡΖΡ – ΔΘΡΑΓΩΓΖ 
 

ξ αρϋομαςξ ρϋρςημα θα επικξιμχμεί µε μξοτή πλέγμαςξπ (MESH) µέρχ οαδιξρσυμϊςηςαπ RF, 
ϊπχπ π.υ. RF 2400ΛΖz ή RF  868MHz. ξ αρϋομαςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και ελέγυξσ θα 
απξςελείςαι απϊ ςα ενήπ : 

-ςημ αρϋομαςη ξπική Λξμάδα Δλέγυξσ (WirelessLocalControlUnit) 

-ςξσπ Ιεμςοικξϋπ Δλεγκςέπ Δπικξιμχμίαπ (Gateway) 

-ςξ Κξγιρμικϊ Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ & Δλέγυξσ (CentralControlManagementSoftware) 

Αμάλξγα με ςημ ξμάδα ςχμ τχςιρςικόμ, ςξμ ςοϊπξ ςξπξθέςηρηπ και ςξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ, 
δίμξμςαι ξι ακϊλξσθεπ δσμαςϊςηςεπ για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ αρϋομαςξσ ελεγκςή ςξσ 
τχςιρςικξϋ. 

Οίμακαπ Α: Ξμάδεπ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και απξδεκςέπ επιλξγέπ αρϋομαςξσ ελεγκςή 

Ξμάδα ξπξθέςηρη ελεγκςή 

Α - Αουιςεκςξμικά 
Ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ή ρε βάρη NEMASocket 7pin 

Ι - Ιοεμαρςά 
Ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ή ρε βάρη NEMASocket 7pin 

Ξ - Ξδικά 
Ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ή ρε βάρη NEMASocket 7pin 

Δ - ΔΔΔΔΖΔ 
Ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ή ρε βάρη NEMASocket 7pin 

 
 Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη επί πξιμή απξκλειρμξϋ είμαι ςα ποξρτεοϊμεμα τχςιρςικά ςχμ 
ξμάδχμ Ξ & Δ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ ελεγκςέπ ςξσπ μα διαςηοξϋμ ςιπ πιρςξπξιήρειπ ςξσπ και ςημ 
εγγϋηρή ςξσπ ϊςαμ ξι αρϋομαςξι ελεγκςέπ ςξπξθεςξϋμςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςχμ τχςιρςικόμ 
ρχμάςχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ϊςαμ ξι αρϋομαςξι ελεγκςέπ ςξπξθεςξϋμςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςχμ 
τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, ςϊςε θα ποέπει εμςϊπ ςηπ λίρςαπ εναοςημάςχμ ENEC μα πεοιέυεςαι ξ 
αρϋομαςξπ ελεγκςήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι.  
 Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ Ι & Α, λϊγχ ςηπ τϋρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, επιςοέπεςαι η 
υοήρη αρϋομαςχμ ελεγκςόμ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ υχοίπ μα εμρχμαςόμεςαι ξ 
αρϋομαςξπ ελεγκςήπ ρςξ αμςίρςξιυξ πιρςξπξιηςικϊ ENEC. Απαιςείςαι επί πξιμή απξκλειρμξϋ, η 
ςξπξθέςηρη ςξσ αρϋομαςξσ ελεγκςή μα γίμεςαι εογξρςαριακά.  

Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος 
 

 Αρϋομαςξπ Δλεγκςήπ Τχςιρςικξϋ Ρόμαςξπ (ή αλλιόπ ελεγκςήπ τχςιρςικξϋ) είμαι εκείμη η 
ρσρκεσή πξσ είμαι ςξπξθεςημέμη πάμχ ρε κάθε τχςιρςικϊ ρόμα, μέρχ βάρηπ NEMASocket ρςξ 
πάμχ μέοξπ ςξσ τχςιρςικξϋ όρςε μα διαρταλίζεςαι και μα μημ αλλξιόμεςαι η εγγϋηρη ςξσ 
καςαρκεσαρςή ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ και η απξτσγή ςξπικόμ εογαριόμ εμρχμάςχρηπ 
ςξσ αρϋομαςξσ ελεγκςή. Δμαλλακςικά, ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ δϋμαςαι μα είμαι εμρχμαςχμέμξπ 
ρςξ τχςιρςικϊ.  
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Κεμτρικός Δλεγκτής Δπικοιμωμίας  
 

 Ξ Ιεμςοικϊπ Δλεγκςήπ Δπικξιμχμίαπ είμαι εκείμη η ρσρκεσή πξσ ρσλλέγει/ρσγκεμςοόμει 
ςα δεδξμέμα πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςιπ ξπικέπ Λξμάδεπ Δλέγυξσ και ςα ποξχθεί ρςξ Κξγιρμικϊ 
Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ και Δλέγυξσ. Δπιπλέξμ λαμβάμει ςιπ εμςξλέπ ςξσ υοήρςη απϊ ςξ Κξγιρμικϊ 
Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ και Δλέγυξσ και ςιπ ποξχθεί ρςξσπ ελεγκςέπ τχςιρςικόμ. Για ςη βέλςιρςη 
αουιςεκςξμική ςξσ δικςϋξσ ςξπξθεςείςαι ρε καςάλληλη θέρη και εμςϊπ κσςίξσ βαθμξϋ 
ρςεγαμϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ IP65. 

 Ξι Αρϋομαςξι Δλεγκςέπ Δπικξιμχμίαπ θα εγκαςαρςαθξϋμ ρε καςάλληλα ρημεία πξσ θα 
σπξδειυθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ, αμάλξγα µε ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ κάθε ρσρςήμαςξπ και θα 
εγκοιθξϋμ απϊ ςιπ Σπηοερίεπ ςξσ Δήμξσ.   

 Ξ αοιθμϊπ ςχμ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ Δπικξιμχμίαπ ρςξ ρϋρςημα ςηλεδιαυείοιρηπ έυει 
ποξκϋφει απϊ ςημ απαίςηρη ςξσ εμϊπ (1) Ιεμςοικξϋ Δλεγκςή για κάθε εκαςϊμ είκξρι (120) 
ξπικέπ Λξμάδεπ Δλέγυξσ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Ρσρςήμαςξπ 
ηλεδιαυείοιρηπ απαιςηθεί μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ ςϊςε ςξ επιπλέξμ κϊρςξπ 
θα αμαλητθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Ρσρςήμαςξπ 
ηλεδιαυείοιρηπ απαιςηθεί μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ ςϊςε ςα επιπλέξμ ςεμάυια 
θα παοαδξθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ρςημ Απξθήκη ςξσ Δήμξσ. 

 

Λογισμικό Κεμτρικής Διαχείρισης & Δλέγχου 
 

 ξ λξγιρμικϊ κεμςοικήπ διαυείοιρηπ και ελέγυξσ θα έυει ςημ δσμαςϊςηςα μα εκςελεί ςιπ 
παοακάςχ λειςξσογίεπ: 

 Ασςϊμαςη ρσλλξγή και απεικϊμιρη ϊλχμ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ θα ποξέουξμςαι απϊ ςημ 
εγκαςάρςαρη  

 Δσμαςϊςηςα πληοξτϊοηρηπ µέρχ ρςαςιρςικόμ, ρε επίπεδξ τχςιρςικξϋ, ξδξϋ ή 
πεοιξυήπ. 

α επιμέοξσπ λειςξσογικά υαοακςηοιρςικά και ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Κξγιρμικξϋ 
Ιεμςοικήπ Διαυείοιρηπ και Δλέγυξσ καθξοίζξμςαι ρςιπ αμςίρςξιυεπ παοαγοάτξσπ. 

 

ΑΡΣΠΛΑΞΡ ΔΚΔΓΙΖΡ ΤΩΘΡΘΙΞΣ ΡΩΛΑΞΡ 
 

 Ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ ςξσ τχςιρςικξϋ είμαι εκείμη η ρσρκεσή πξσ υοηριμξπξιείςαι για 
ςξμ απξμακοσρμέμξ έλεγυξ και ςημ ςηλεδιαυείοιρη ςξσ τχςιρςικξϋ. Ρσμδέεςαι µε ςξ 
ςοξτξδξςικϊ (driver) ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ LED ςξσ τχςιρςικξϋ. Ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ θα 
ποέπει μα εκςελεί κας’ ελάυιρςξ ςιπ ακϊλξσθεπ λειςξσογίεπ και μα πληοξί ςα πεοιγοατϊμεμα 
ςευμικά υαοακςηοιρςικά. 

Γεμικά χαρακτηριστικά  
 

Ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ ςξσ τχςιρςικξϋ θα ποέπει: 

- μα είμαι εγκαςερςημέμξπ εκςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ και ρσμδέεςαι µέρχ ειδικήπ 
σπξδξυήπ NEMAsocket (7 pinsANSI136.41) πξσ θα σπάουει επάμχ ρςξ τχςιρςικϊ  

ή  

- μα είμαι εογξρςαριακά ςξπξθεςημέμξπ ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ. 

 

Ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ ποέπει μα μπξοεί μα εκςελεί ςιπ λειςξσογίεπ και μα πληοξί ςα βαρικά 
υαοακςηοιρςικά πξσ αματέοξμςαι παοακάςχ: 
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 Κήφη δεδξμέμχμ αματξοικά µε ςα ηλεκςοικά μεγέθη ςξσ τχςιρςικξϋ, δηλαδή ςημ ςάρη, 
έμςαρη ςξσ οεϋμαςξπ, ςξ ρσμςελερςή ιρυϋξπ και ςημ καςαμαλιρκϊμεμη εμέογεια και 
ποξόθηρή ςξσπ ρςξ σπϊλξιπξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ. Ιαςαγοατή ςχμ χοόμ λειςξσογίαπ  
ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ (burninghours, δηλαδή όοεπ ρε καςάρςαρη ON). 

 Οοξρδιξοιρμϊπ ςηπ ρχρςήπ λειςξσογίαπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα με 
βάρη ςιπ παοαπάμχ μεςοήρειπ ποξρδιξοίζεςαι αμ ςξ τχςιρςικϊ λειςξσογεί ρϋμτχμα µε 
ποξκαθξοιρμέμα επίπεδα λειςξσογίαπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι μεςοήρειπ δεμ ρσμβαδίζξσμ 
µε ςα ϊοια πξσ έυξσμ ξοιρςεί δημιξσογξϋμςαι και ρςέλμξμςαι ρσμαγεομξί ρςξ κεμςοικϊ 
ρϋρςημα διαυείοιρηπ.  

 Απξρςξλή εμςξλόμ ρςξ ςοξτξδξςικϊ (driver) ςξσ τχςιρςικξϋ, για ςξμ έλεγυξ ςηπ ατήπ και 
ςηπ ρβέρηπ ςξσ καθόπ και ςηπ οϋθμιρηπ ςηπ οϋθμιρηπ ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ρόμαςξπ  (λειςξσογία dimming). 

 Κήφη και ποξόθηρη δεδξμέμχμ ρυεςικά µε ςιπ όοεπ λειςξσογίαπ ςξσ τχςιρςικξϋ. 

 Ζ επικξιμχμία ςχμ ελεγκςόμ ςϊρξ μεςανϋ ςξσπ ϊρξ και µε ςξμ κεμςοικϊ κϊμβξ 
επικξιμχμίαπ (gateway) θα σλξπξιείςαι αρϋομαςα µε υοήρη αρϋομαςξσ αμξιυςξϋ 
βιξμηυαμικξϋ ποχςξκϊλλξσ. (εμδεικςικϊπςϋπξπ Zigbee 2.4 GHz). 

 Ξι ρσυμϊςηςεπ επικξιμχμίαπ μπξοξϋμ μα είμαι RF 868MHz ή 2.400-2.483,5MHz. 

 ξ ρυημαςιζϊμεμξ δίκςσξ είμαι ςϋπξσ MeshNet.  

 Ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ θα έυει έμα μξμαδικϊ κχδικϊ αοιθμϊ για ςξ ρϋρςημα (IDnumber). 

 Ρε πεοίπςχρη βλάβηπ, θα γίμεςαι απξρςξλή ρσμαγεομξϋ/αματξοάπ. 

 

Διδικά χαρακτηριστικά 
 

Ξ ελεγκςήπ θα παοακξλξσθεί και απξρςέλλει κας’ ελάυιρςξ ςιμέπ για ςα μεγέθη και θα εκςελεί ςιπ 
λειςξσογίεπ, πξσ ακξλξσθξϋμ: 

 άρηειρϊδξσ (Volts) 

 Πεϋμα ειρϊδξσ (Amps) 

 Δμεογϊπιρυϋπ (Watts) 

 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ (cosτ) 

 οεπ λειςξσογίαπ(ρε καςάρςαρη on – burninghours) 

 Πϋθμιρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ (λειςξσογία dimming). 

 Ηεομξκοαρία λειςξσογίαπ: -40ξCέχπ+70ξC 

 Ιλάρημϊμχρηπ: I ήII 

 άρηλειςξσογίαπ: 230VAC  

 Ιαςαμαλιρκϊμεμη ιρυϋπ λειςξσογίαπ ή αμαμξμήπ (stand-by λειςξσογίαπ): ≤2W 

 Ρϋρςημαελέγυξσ: Ξ ελεγκςήπ θα ποέπει μα μπξοεί μα ελέγυει ςα τχςιρςικά ρόμαςα πξσ 
θα ρσμδεθεί με DALI& 1-10V αμάλξγα με ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ έυει ξ Driver ςξσ 
τχςιρςικξϋ. Δηλαδή επιλξγή ποχςξκϊλλξσDimmingμέρχςξσρσρςήμαςξπ.  

 Ρςημ πεοίπςχρη απόλειαπ ρήμαςξπ με ςξμ κεμςοικϊ ελεγκςή επικξιμχμίαπ, ςϊςε ξ 
ελεγκςήπ θα ποέπει ασςϊμαςα μα μπαίμει ρε ποξτίλ «αρταλξϋπ λειςξσογίαπ» και μα 
επιρςοέτει ρε λειςξσογία ΞΜ /OFF βάρει πεοιβάλλξσραπ τχςειμϊςηςαπ ή αρςοξμξμικόμ 
σπξλξγιρμόμ (astronomicsunset/sunrise). 

 Μα μπξοεί μα ελέγυει τξοςία οεϋμαςξπ ςξσλάυιρςξμ 5Α. 

 Ηα ποέπει μα τέοει GPSmodule  ρε πεοίπςχρη ςξπξθέςηρηπ ελεγκςή ενχςεοικά ρε 
σπξδξυή NEMASocket.  

 Ηα ποέπει μα σπάουει παοξυή για αιρθηςήοα 12Vdc. 

 Ηα ποέπει μα έυει εμρχμαςχμέμξ αλγϊοιθμξ CLO (ConstantLightOutput) για απαλξιτή 
ςξσ ρσμςελερςή ρσμςήοηρηπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ποϊρθεςη ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ. 

 Ρε πεοίπςχρη ςξπξθέςηρηπ ελεγκςή ενχςεοικά ρε σπξδξυή NEMASocket, ξι ελεγκςέπ 
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δεδξμέμηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ GPS πξσ διαθέςξσμ, θα ποέπει για εσκξλία εγκαςάρςαρηπ, 
αλλά και αμαβάθμιρηπ- επέκςαρηπ, μα σπξρςηοίζξσμ ςημ ασςϊμαςη ειραγχγή ςηπ GPS 
ςξπξθερίαπ ςξσπ ρςξ ρϋρςημα. Δπίρηπ, βάρει ςηπ ςξπξθερίαπ ςξσπ, ςξ ρϋρςημα θα ποέπει 
μα ςα διαμέμει ρςξμ καςάλληλξ ελεγκςή/ςξμέα. 

 

 Διασφαλίσεις –πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού 

 

Ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ τχςιρςικξϋ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ςιπ διαρταλίρειπ 
πξιϊςηςαπ: 

1. Μα είμαι ρϋμτχμξπ µε ϊλα ςα ποϊςσπα πξσ ατξοξϋμ ςημ ςευμξλξγία και ρσυμϊςηςα 
επικξιμχμίαπ πξσ υοηριμξπξιείςαι. Ρσμμϊοτχρη με ϊλα ςα ποϊςσπα Αρτάλειαπ, 
Ζλεκςοξμαγμηςικήπ Ρσμβαςϊςηςαπ EMC και Παδιξεκπξμπόμ. 

2. Μα ρσμξδεϋεςαι απϊ εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ για ςξσλάυιρςξμ 10 έςη, 
ρσμξδεσϊμεμη απϊ δήλχρη ςξσ καςαρκεσαρςή. 

Για ςξ λϊγξ ασςϊ, κάθε ποξρτξοά θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα έγγοατα, 
μέρχ ςχμ ξπξίχμ πιρςξπξιξϋμςαι ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ αρϋομαςξσ ελεγκςή: 

1. Δπίρημα ςευμικά τσλλάδια (prospectus) ή καςαλϊγξσπ πξσ μα επαληθεϋξσμ ςα ςευμικά 
υαοακςηοιρςικά ςχμ αρϋομαςχμ ελεγκςόμ τχςιρςικόμ. 

2. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι η ςευμική ποξρτξοά ςχμ αρϋομαςχμ ελεγκςόμ τχςιρςικόμ 
πληοξί ϊλα ςα ελάυιρςα απαιςξϋμεμα ςξσ ςεϋυξσπ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ. Δπιπλέξμ, 
θα δηλόμεςαι η ηλεκςοξμική διεϋθσμρη ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ αρϋομαςχμ ελεγκςόμ, 
καθόπ και ςξσ επίρημξσ αμςιποϊρχπξσ ςξσ ρςημ ελλημική αγξοά (εάμ σπάουει). 

3. Έγγοατξ δήλχρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ςηπ ρσρκεσήπ ςξσ αρϋομαςξσ ελεγκςή για ϊλα 
ςα επιμέοξσπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςα ξπξία δεμ είμαι εμταμή ρςα επίρημα ςευμικά 
τσλλάδια ςξσ (ϊπξσ και εάμ απαιςείςαι). 

4. Δγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ 10 έςη για ςξσπ αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ τχςιρςικξϋ. 

 

ΑΡΣΠΛΑΞΡ ΙΔΜΠΘΙΞΡ ΔΚΔΓΙΖΡ (ΙΞΛΒΞΡ) ΔΚΔΓΥΞΣ- ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ(GATEWAY) 
 

 Ξ αρϋομαςξπ κεμςοικϊπ ελεγκςήπ - μξμάδα (κϊμβξπ) ελέγυξσ-επικξιμχμίαπ (gateway) 
ςξπξθεςείςαι ρςξ ερχςεοικϊ εμϊπ εκ ςχμ pillar ςηπ εγκαςάρςαρηπ ή ρε ενχςεοικϊ ρημείξ, 
ςέςξιξ πξσ μα διαρταλίζεςαι η βέλςιρςη αουιςεκςξμική ςξσ δικςϋξσ. 

  Ζ εγκαςάρςαρη θα γίμει εμςϊπ ρςεγαμξϋ κσςίξσ, ρςεγαμϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ IP66. Ξ 
κεμςοικϊπ κϊμβξπ επικξιμχμίαπ ποέπει μα εκςελεί κας’ ελάυιρςξ ςιπ ακϊλξσθεπλειςξσογίεπ και μα 
έυει ςα πεοιγοατϊμεμα ςευμικάυαοακςηοιρςικά. 

Λειτουργικά και Γεμικά χαρακτηριστικά 
 

Ζ κεμςοική μξμάδα ελέγυξσ - επικξιμχμίαπ θα ποέπει μα εκςελεί ςιπ παοακάςχ λειςξσογίεπ : 

1. Λεςατξοά πληοξτξοίαπ αμάμερα ρςξσπ ελεγκςέπ ςχμ τχςιρςικόμ και ςξ κεμςοικϊ 
λξγιρμικϊ διαυείοιρηπ, απξθήκεσρη ςχμ δεδξμέμα οϋθμιρηπ πξσ ξοίζει ξ υοήρςηπ και 
απξρςξλή ρημάςχμ ελέγυξσ ρε κάθε ελεγκςή τχςιρςικξϋ. 

2. Κήφη δεδξμέμχμ ρυεςικά με ςημ καςαμάλχρη εμέογειαπ / δεδξμέμχμ ρταλμάςχμ ρε 
ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα, και ποξόθηρή ςξσπ ρςξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ διαυείοιρηπ. 

3. Κήφη εμςξλόμ έμασρηπ / ρβέρηπ (switchingsignal) μέρχ φητιακήπ ειρϊδξσ και 
απξρςξλή εμςξλήπ  έμασρηπ / ρβέρηπ ρςξσπ αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ. 

4. Δπικξιμχμία µε ςξσπ ελεγκςέπ τχςιρςικόμ αρϋομαςα µε υοήρη αμξιυςξϋ ποχςξκϊλλξσ 
υαμηλήπ ιρυϋξπ εκπξμπήπ και ρε ελέσθεοη ζόμη ρσυμξςήςχμ, όρςε μα λειςξσογεί ξμαλά 
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υχοίπ παοεμβξλέπ απϊ άλλα δίκςσα. Ξι ρσυμϊςηςεπ επικξιμχμίαπ μπξοξϋμ μα είμαι RF 
868 MHz ή 2.400-2.483,5 MHz. Ξ κεμςοικϊπ κϊμβξπ θα επικξιμχμεί µε ςξσπ ελεγκςέπ 
τχςιρςικόμ αρϋομαςα µε υοήρη κοσπςξγοατημέμξσ ποχςξκϊλλξσ, 128 
bitAESEncryption ή αμόςεοξσ.  

5. Ρϋμδερη και επικξιμχμία ςξσ κεμςοικξϋ κϊμβξσ επικξιμχμίαπ µε ςξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ 
διαυείοιρηπ µέρχ ςξσ διαδικςϋξσ, είςε µε ποϊρβαρη ρε σπάουξμ ςξπικϊ δίκςσξ (ετϊρξμ 
σπάουει) µέρχ καλχδίξσ Δthernet, είςε αρϋομαςα µέρχ εμρχμαςχμέμξσ 2G ή 3G ή 
4GModem ρςξμ ςξπικϊ κϊμβξ επικξιμχμίαπ. 

6. Ιάλσφη ςχμ απαιςήρεχμ για ςη μεςατξοά ςχμ δεδξμέμχμ µέρχ ςξσ εμρχμαςχμέμξσ 
modem. Δμδεικςικά αματέοεςαι μια απλή κάοςα SIM για M2M επικξιμχμία, 
υχοηςικϊςηςαπ ςέςξιαπ όρςε μα καλϋπςεςαι ςξ πλήθξπ ςχμ δεδξμέμχμ απξρςξλήπ μεςανϋ 
ςξσ κεμςοικξϋ κϊμβξσ και ςξσ κεμςοικξϋ λξγιρμικξϋ διαυείοιρηπ (ςξσλάυιρςξμ 300 MB). 
HSIMcard πξσ ποέπει μα τέοει ξ κεμςοικϊπ κϊμβξπ επικξιμχμίαπ, μπξοεί μα υοηριμξπξιεί 
publicIP (δσμαμική ή ρςαθεοή, µε ςημ ρςαθεοή IP μα είμαι ποξςιμόμεμη) είςε ερχςεοική 
IP για ρϋμδερη VPN (για μεγαλϋςεοηαρτάλεια). Δπιθσμηςή είμαι η υοήρη ρςαθεοήπ ΘP. 
Ωρςϊρξ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιείςαι δσμαμική IP, ξ αμάδξυξπ θα ποέπει μα 
διαρταλίρει ςημ ϋπαονη σπηοερίαπ DynamicDNS ή αμςίρςξιυηπ. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ 
ςηπ ρϋμδερηπ με ςξ διαδίκςσξ η κάοςα θα ποέπει μα έυει εμεογξπξιημέμη ςημ σπηοερία 
SMS για επικξιμχμία ςξσ ςξπικξϋ κϊμβξσ επικξιμχμίαπ µε ςξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ 
διαυείοιρηπ. λεπ ξι παοάμεςοξι λειςξσογίαπ ςξσ ςξπικξϋ κϊμβξσ ποέπει μα 
ποξραομϊζξμςαι ρςιπ  αμάγκεπ ςξσ υοήρςη, αλλά η ποϊρβαρη ρε ασςέπ θα ποέπει μα 
ποξρςαςεϋεςαι µε κχδικϊ. Για λϊγξσπ αρτάλειαπ ξ ςξπικϊπ κϊμβξπ ποέπει μα 
σπξρςηοίζει ςημ λειςξσογία IPFiltering όρςε μα είμαι θχοακιρμέμξπ απϊ κακϊβξσλεπ 
απξμακοσρμέμεπ ρσμδέρειπ. 

Διδικά χαρακτηριστικά 
 

 Ξ κεμςοικϊπ ελεγκςήπ λειςξσογεί χπ γέτσοα διαρϋμδερηπ ςχμ ελεγκςόμ ςχμ τχςιρςικόμ 
ρχμάςχμ µε ςξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ διαυείοιρηπ. λα ςα δεδξμέμα, πξσ ατξοξϋμ ςα τχςιρςικά  
καςαγοάτξμςαι και απξρςέλλξμςαι απϊ ςξσπ ελεγκςέπ, ποξχθξϋμςαι ρςξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ 
διαυείοιρηπ. 

Αρϋομαςη επικξιμχμία 

 Οοξρςαρία έμαμςι ειρυόοηρηπ μεοξϋ ρκϊμηπ: ξσλάυιρςξμ ≥IP66.  

 Ηεομξκοαρία λειςξσογίαπ: -30ξCέχπ +70ξC 

 Οοξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ : ςξσλάυιρςξμ2kV 

 ΙαςαμαλιρκϊμεμηΘρυϋπ: ≤ 20 W 

 άρηλειςξσογίαπ: 230 VAC  

 Λία ςξσλάυιρςξμ ρειοιακή διεπατή (1 xRS 232/485port) 

 Λίαθϋοα Ethernet : (1 x RJ45 port) 

 ξσλάυιρςξμ 2 x Αμαλξγικέπ ή φητιακέπ ειρϊδξσπ ή ενϊδξσπ για αιρθηςήοεπ ή άλλεπ 
ρσρκεσέπ 

 GSM : κσφελχςϊ 2G ή 3GModem ή 4Gmodem (εμρχμαςχμέμξ ρςη ρσρκεσή). 
 

Κειςξσογίεπ 

 Σπξρςηοιζϊμεμα Οοχςϊκξλλα Δικςϋχμ: UDP/TCP, DHCP 

 Αρτάλεια: SSLtunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΘPsec, HTTPS) ή άλλα ιρξδϋμαμα 

 Όπαονη ποαγμαςικξϋ οξλξγιξϋ (RealTimeClock) 

 Υαοακςηοιρςικά Δοξμξλϊγηρηπ: ΜΑ, PortForwarding, IPfiltering 

 Δπικξιμχμία: 
Λε ςξσπ ελεγκςέπ ςχμ τχςιρςικόμ: Απξδεκςά ποχςϊκξλλα μεςάδξρηπ RF, ϊπχπ ςξ 

ΘΔΔΔ 802.15.4, Zigbee ή παοϊμξιξ, SigfoxLoRaWan ή άλλη αμαγμχοιρμέμη μέθξδξπ 
εκπξμπήπ με ςημ απαοαίςηςη ποξξσπϊθερη ϊςι η εκπξμπή γίμεςαι ρε αδερμξπξίηςη ζόμη 
ρσυμξςήςχμ.  
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Λε ςξ διαδίκςσξ: μέρχ Ethernetport 2G ή 3G ή 4GModem 

 

Ζ αρϋομαςη κεμςοική μξμάδα θα ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ διαρταλίρειπ 
πξιϊςηςαπ: 

1. Ρσμτχμία µε ϊλα ςα ποϊςσπα πξσ ατξοξϋμ ςημ ςευμξλξγία και ρσυμϊςηςα επικξιμχμίαπ 
πξσ υοηριμξπξιείςαι. Ρσμμϊοτχρη με ϊλα ςα ποϊςσπα Αρτάλειαπ, Ζλεκςοξμαγμηςικήπ 
Ρσμβαςϊςηςαπ EMC και Παδιξεκπξμπόμ. 
 

2. Μα καλϋπςεςαι απϊ εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ για ςξσλάυιρςξμ 10 έςη, ρσμξδεσϊμεμη 
απϊ δήλχρη ςξσ καςαρκεσαρςή. 

 

Για ςξ λϊγξ ασςϊ, κάθε ποξρτξοά θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα έγγοατα, 
μέρχ ςχμ ξπξίχμ πιρςξπξιξϋμςαι ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσ αρϋομαςξσ ελεγκςή 

1. Δπίρημα ςευμικά τσλλάδια (prospectus) ή καςαλϊγξσπ πξσ μα επαληθεϋξσμ ςα ςευμικά 
υαοακςηοιρςικά ςχμ αρϋομαςχμ κεμςοικόμ ελεγκςόμ. 

2. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι η ςευμική ποξρτξοά ςχμ αρϋομαςχμ κεμςοικόμ ελεγκςόμ 
πληοξί ϊλα ςα ελάυιρςα απαιςξϋμεμα ςξσ ςεϋυξσπ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ. Δπιπλέξμ, 
θα δηλόμεςαι η ηλεκςοξμική διεϋθσμρη ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ αρϋομαςχμ κεμςοικόμ 
ελεγκςόμ, καθόπ και ςξσ επίρημξσ αμςιποϊρχπξσ ςξσ ρςημ ελλημική αγξοά (εάμ 
σπάουει). 

3. Έγγοατξ δήλχρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ςηπ ρσρκεσήπ ςξσ αρϋομαςξσ κεμςοικξϋ ελεγκςή 
για ϊλα ςα επιμέοξσπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςα ξπξία δεμ είμαι εμταμή ρςα επίρημα 
ςευμικά τσλλάδια ςξσ (ϊπξσ και εάμ απαιςείςαι). 

4. Δγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ 10 έςη για ςξσπ αρϋομαςξσπ κεμςοικξϋπ ελεγκςέπ. 

 

ΚΞΓΘΡΛΘΙΞ ΙΔΜΠΘΙΖΡ ∆ΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ 
 

Λέρχ ςξσ λξγιρμικξϋ κεμςοικήπ διαυείοιρηπ, ξ διαυειοιρςήπ ςξσ δικςϋξσ θα μπξοεί κας’ 
ελάυιρςξ μα εκςελέρει ςξσλάυιρςξμ ςιπ παοακάςχ λειςξσογίεπ : 

1. Μα έυει ςη δσμαςϊςηςα απξμακοσρμέμηπ παοακξλξϋθηρηπ ςχμ παοαμέςοχμ λειςξσογίαπ 
ςξσ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ. Μα σπάουει δσμαςϊςηςα μα παοακξλξσθξϋμςαι 
παοάμεςοξι ρε επίπεδξ ςϊρξ ελεγκςή (κας’ ελάυιρςξ ςάρη, οεϋμα, ρσμςελερςήπ ιρυϋξπ, 
καςαμάλχρη εμέογειαπ, όοεπ λειςξσογίεπ, πιθαμέπ αρςξυίεπ) ϊρξ και πληοξτξοιόμ ςξσ 
ςξπικξϋ κϊμβξσ επικξιμχμίαπ.  

2. Μα απξθηκεϋει διατξοεςικά ποξγοάμμαςα ασνξμείχρηπ ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ 
τχςιρςικόμ ρχμάςχμ. Ρε ασςά ςα πλαίρια θα ποέπει μα σπάουει επίρηπ, δσμαςϊςηςα μα 
ξοιρςξϋμ διατξοεςικά ποξτίλ ελέγυξσ ςηπ τχςειμϊςηςαπ για ςα ραββαςξκϋοιακα και ςιπ 
ημέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ. 

3. ξ ρϋρςημα γεμικϊςεοα θα μπξοεί μα ποξβαίμει ρε έμασρη και ρβέρη ςχμ τχςιρςικόμ 
ρχμάςχμ ςηπ εγκαςάρςαρηπ ρςιπ διατξοεςικέπ όοεπ ςηπ ημέοαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ 
έςξσπ µε βάρη ςξ γεχγοατικϊ πλάςξπ και γεχγοατικϊ μήκξπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ςιπ 
απαιςήρειπ ςηπ σπηοερίαπ. 

4. Μα παοέυει ςημ δσμαςϊςηςα απξμακοσρμέμξσ ελέγυξσ μεμξμχμέμχμ τχςιρςικόμ αλλά 
και δσμαςϊςηςα ξμαδξπξίηρηπ ςξσπ, όρςε μα ποαγμαςξπξιείςαι ξμαδικϊπ έλεγυξπ. Ζ 
ξμαδξπξίηρη (groups) θα μπξοεί μα γίμεςαι και ρε ελεγκςέπ πξσ αμήκξσμ ρε 
διατξοεςικξϋπ ελεγκςέπ ςξμέα, όρςε μα δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ξμαδξπξίηρηπ ςχμ 
ρημείχμ με κξιμά υαοακςηοιρςικά ρςημ πεοιξυή παοέμβαρηπ.  Δπίρηπ, θα ποέπει μα 
μπξοεί μα δίμει υειοξκίμηςεπ εμςξλέπ ρε επίπεδξ ξδόμ και μα εμταμίζει ςξ πλήθξπ ςχμ 
τχςιρςικόμ πξσ βοίρκξμςαι ρσμξλικά ρε ασςή. 
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5. Μα εμςξπίζξμςαι αρςξυίεπ ρημείχμ τχςιρμξϋ και ςοξτξδξςικόμ τχςιρςικόμ, π.υ. 
απόλειεπ αρϋομαςξσ κϊμβξσ, εμεογειακά ϊοια, απόλειεπ επικξιμχμίαπκ.α. 

6. Μα σπάουει η δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ υοηρςόμ βαριρμέμη ρε οϊλξσπ (RBAC). Ξ 
διαυειοιρςήπ μα μπξοεί μα ςοξπξπξιεί, μα διαγοάτει υοήρςεπ, ξμάδεπ και επίπεδα 
ποϊρβαρηπ ρςξ λξγιρμικϊ. 

7. Μα παοέυει ςη δσμαςϊςηςα ελέγυξσ και παοαγχγήπ reports (αματξοόμ) και alarms 
(ρσμαγεομόμ) αμάλξγα µε ςα δεδξμέμα πξσλαμβάμει απϊ ςξσπ ελεγκςέπ. 

8. Μα σπξρςηοίζει ειδικϊ module απξρςξλήπ ρσμαγεομόμ και βλαβόμ µέρχ sms και e-mail. 
Δπιπλέξμ, ξ διαυειοιρςήπ και ξι υοήρςεπ, αμάλξγα με ςξ οϊλξ ςξσπ, μα μπξοξϋμ μα 
δημιξσογξϋμ εμδεικςικά: μέα reports και alarms αμάλξγα µε ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ 
αμάγκεπ ςξσπ. Δπιποϊρθεςα, θα ποέπει μα απεικξμίζξμςαι ςϊρξ ξι εμεογξί, ϊρξ και ξι 
ενσπηοεςηθέμςεπ ρσμαγεομξί. 

9. Ζ ϊπξια εμημέοχρη ςξσ λξγιρμικξϋ μα µημ απαιςεί καμία εμέογεια απϊ ςξμ ςελικϊ 
υοήρςη. 

10. Μα παοέυει δεδξμέμα ρε μξοτή πιμάκχμ και γοατημάςχμ. Μα σπάουει ποϊρβαρη και ρε 
ιρςξοικά δεδξμέμα. 

11. Μα παοέυει ςη δσμαςϊςηςα απξμακοσρμέμηπ ποϊρβαρηπ και γεχγοατικήπ παοξσρίαρηπ 
ςξσ εγκαςερςημέμξσ ρςξ ρϋρςημα δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ πάμχ ρε αμαγμχοιρμέμξ 
υαοςξγοατικϊ σπϊβαθοξ (π.υ. Google-Maps). 

12. ξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ διαυείοιρηπ θα είμαι ςξσλάυιρςξμ ρςημ ελλημική και αγγλική 
γλόρρα και θα παοέυεςαι ραμ cloud-based λϋρη 

13. Ζ ποϊρβαρη ρςξ κεμςοικϊ λξγιρμικϊ διαυείοιρηπ γίμεςαι µέρχ ξπξιξσδήπξςε 
τσλλξµεςοηςή (web-browser) 

14. Για ςη λειςξσογία ςξσ κεμςοικξϋ λξγιρμικξϋ δεμ ποέπει μα απαιςείςαι η αγξοά επιπλέξμ 
άδειαπ υοήρηπ ή κάπξιξσ άλλξσ λξγιρμικξϋ και σλικξϋ απϊ ςημ σπηοερία εμςϊπ ςξσ 
διαρςήμαςξπ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ δέκα (10) εςόμ. 

 

ΔΓΙΑΑΡΑΡΖ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ 

Ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα παοέυει ςημ λϋρη ςξσ λξγιρμικξϋ ρε μξοτή Cloud και μα 

διαρταλίζει ϊλα ςα ζηςήμαςα λειςξσογίαπ ςξσ. 

Μα ρημειχθεί ϊςι κάθε δαπάμη πξσ πιθαμϊμ απαιςηθεί για ςη λειςξσογία ςξσ λξγιρμικξϋ ρςη 

διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ δέκα (10) εςόμ, θα αμαλητθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 

 

 

 

Οίμακαπ 5 – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ Ρσρςήμαςξπ ηλε-Δλέγυξσ &ηλεδιαυείοιρηπ 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

 

AΡΣΠΛΑΞΡ EΚΔΓΙΖΡ 

 

1 

Δμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ  

 

 

Δπικξιμχμία με μξοτή πλέγμαςξπ (MESH) µέρχ οαδιξρσυμϊςηςαπ RF. 

Δογξρςαριακή ςξπξθέςηρη (για ςα τχςιρςικά ρόμαςα «ΣΟΞΡ Ι» και 
«ΣΟΞΡ Α»). 

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC για ςξμ αρϋομαςξ ελεγκςή (για ςα τχςιρςικά 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

 

 

ή 

 

 

Ρε βάρη NEMASocket 7pin 

 

ρόμαςα «ΣΟΞΡ Ξ» και «ΣΟΞΡ Δ»). 

 

ή 

 

Δπικξιμχμία με μξοτή πλέγμαςξπ (MESH) µέρχ οαδιξρσυμϊςηςαπ RF. 

Όπαονη GPSmodule  και ασςϊμαςη ειραγχγή ςηπ GPS ςξπξθερίαπ ρςξ 
ρϋρςημα. 

 

2 ΔπικξιμχμίαΑρσομάςχμEλεγκςόμ 

 

Ζ επικξιμχμία ςχμ ελεγκςόμ ςϊρξ μεςανϋ ςξσπ, ϊρξ και µε ςξμ κεμςοικϊ 
κϊμβξ επικξιμχμίαπ (gateway) θα σλξπξιείςαι αρϋομαςα µε υοήρη 
αρϋομαςξσ αμξιυςξϋ βιξμηυαμικξϋ ποχςξκϊλλξσ (εμδεικςικϊπ ςϋπξπ 
Zigbee 2.4 GHz). 

 

Ξι ρσυμϊςηςεπ επικξιμχμίαπ μπξοξϋμ μα είμαι RF 868 MHz ή 2.400-
2.483,5MHz. 

 

3 

 

Οαοακξλξϋθηρη και απξρςξλή 
κας’ ελάυιρςξ για ςιπ ςιμέπ και 
εκςέλερη λειςξσογιόμ 
 

 

άρη ειρϊδξσ (Volts) 

 

Πεϋμα ειρϊδξσ (Amps) 

 

Δμεογϊπ ιρυϋπ (Watts) 

 

Ρσμςελερςήπ Θρυϋξπ (cosτ) 

 

οεπ λειςξσογίαπ(ρε καςάρςαρη on – burninghours) 

 

Πϋθμιρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ (λειςξσογία 
dimming) 

 

Ηεομξκοαρία λειςξσογίαπ: -40ξC έχπ +70ξC 

 

Ιλάρη μϊμχρηπ: I ή II 

 

άρη λειςξσογίαπ: 230VAC 

 

Ιαςαμαλιρκϊμεμη ιρυϋπ λειςξσογίαπ ή αμαμξμήπ (stand-by λειςξσογίαπ): 
≤2W 

 

Ρϋρςημα ελέγυξσ: DALI& 1-10V αμάλξγα με ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ έυει ξ 
Driver ςξσ τχςιρςικξϋ. Δηλαδή επιλξγή ποχςξκϊλλξσ Dimming μέρχ 
ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 

Ρςημ πεοίπςχρη απόλειαπ ρήμαςξπ με ςξμ κεμςοικϊ ελεγκςή 
επικξιμχμίαπ, ςϊςε ξ ελεγκςήπ θα ποέπει ασςϊμαςα μα μπαίμει ρε ποξτίλ 
«αρταλξϋπ λειςξσογίαπ» και μα επιρςοέτει ρε λειςξσογία ΞΜ /OFF 
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βάρει πεοιβάλλξσραπ τχςειμϊςηςαπ ή αρςοξμξμικόμ σπξλξγιρμόμ 
(astronomicsunset/sunrise). 

 

Έλεγυξπ τξοςίχμ οεϋμαςξπ ςξσλάυιρςξμ 5Α. 

 

Όπαονη παοξυήπ για αιρθηςήοα 12Vdc. 

 

Eμρχμάςχρηαλγξοίθμξσ CLO (Constant Light Output)  

 

Λξμαδικϊπ κχδικϊπ αοιθμϊπ αρϋομαςξσ ελεγκςή για ςξ ρϋρςημα 
(IDnumber). 

 

Απξρςξλή ρσμαγεομξϋ/αματξοάπ ρε πεοίπςχρη βλάβηπ.  

 

 

4 Διαρταλίρειπ Οξιϊςηςαπ 

 

Ρσμτχμία µε ϊλα ςα ποϊςσπα πξσ ατξοξϋμ ςημ ςευμξλξγία και 
ρσυμϊςηςα επικξιμχμίαπ πξσ υοηριμξπξιείςαι. 

Ρσμμϊοτχρη με ϊλα ςα ποϊςσπα Αρτάλειαπ, Ζλεκςοξμαγμηςικήπ 
Ρσμβαςϊςηςαπ EMC και Παδιξεκπξμπόμ. 

 

5 Δγγσήρειπ 
Ιαλήπ λειςξσογίαπ για ςξσλάυιρςξμ 10 έςη, ρσμξδεσϊμεμη απϊ δήλχρη 
ςξσ καςαρκεσαρςή 

ΙΔΜΠΘΙΞΡ ΔΚΔΓΙΖΡ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ 

6 Αοιθμϊπ ΑοιθμϊπΙεμςοικόμΔλεγκςόμ επικξιμχμίαπ ≥ 23 

7 Δπικξιμχμία μεΔλεγκςέπ 

 

Υοήρη κοσπςξγοατημέμξσ ποχςξκϊλλξσ, 128 bitAESEncryption ή 
αμχςέοξσ. 

 

Απξδεκςά ποχςϊκξλλα μεςάδξρηπ RF: ΘΔΔΔ 802.15.4, Zigbee ή 
παοϊμξιξ, SigfoxLoRaWan ή άλλη αμαγμχοιρμέμη μέθξδξπ εκπξμπήπ με 
ςημ απαοαίςηςη ποξωπϊθερη ϊςι η εκπξμπή γίμεςαι ρε αδερμξπξίηςη 
ζόμη ρσυμξςήςχμ. 

 

8 Δπικξιμχμία μεςξ διαδίκςσξ Ethernet port 2G ή 3G ή 4G Modem 

9 Λεςατξοά δεδξμέμχμ 

 

Λέρχ απλήπ κάοςαπ SIM για M2M επικξιμχμία, υχοηςικϊςηςαπ 
ςξσλάυιρςξμ 300 MB 

 

10 Αρτάλεια ρϋμδερηπ Σπξρςήοινηλειςξσογίαπ IP Filtering 

11 Ρςεγαμϊςηςα 
 

ξπξθέςηρη εμςϊπ κσςίξσ βαθμξϋ ρςεγαμϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ IP66. 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 169 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

 

12 Ηεομξκοαρία Κειςξσογίαπ -30 ξCέχπ +70 ξC 

13 Οοξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ ςξσλάυιρςξμ2kV 

14 ΙαςαμαλιρκϊμεμηΘρυϋπ ≤ 20 W 

15 άρηλειςξσογίαπ 230 V AC 

16 Ρειοιακή Διεπατή ξσλάυιρςξμμία(RS 232/485port) 

17 Ηϋοα Ethernet (RJ45 port) 

18 

 

Αμαλξγικέπ ή φητιακέπ ειρϊδξσπ 
ή ενϊδξσπ για αιρθηςήοεπ ή 
άλλεπ ρσρκεσέπ 

 

ξσλάυιρςξμ 2 

19 GSMδίκςσξ Ισφελχςϊ 2G ή 3G ή 4Gmodem (εμρχμαςχμέμξ ρςη ρσρκεσή). 

20 Κειςξσογίεπ 

 

Σπξρςηοιζϊμεμα Οοχςϊκξλλα Δικςϋχμ: UDP/TCP, DHCP 

Αρτάλεια: SSLtunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΘPsec, HTTPS) ή άλλα ιρξδϋμαμα 

Όπαονη ποαγμαςικξϋ οξλξγιξϋ (RealTimeClock) 

 

Υαοακςηοιρςικά Δοξμξλϊγηρηπ: ΜΑ, PortForwarding, IPfiltering 

 

21 Διαρταλίρειπ Οξιϊςηςαπ 

 

Ρσμτχμία µε ϊλα ςα ποϊςσπα πξσ ατξοξϋμ ςημ ςευμξλξγία και 
ρσυμϊςηςα επικξιμχμίαπ πξσ υοηριμξπξιείςαι. 

Ρσμμϊοτχρη με ϊλα ςα ποϊςσπα Αρτάλειαπ, Ζλεκςοξμαγμηςικήπ 
Ρσμβαςϊςηςαπ EMC και Παδιξεκπξμπόμ. 

 

22 Δγγσήρειπ 
Ιαλήπ λειςξσογίαπ για ςξσλάυιρςξμ 10 έςη, ρσμξδεσϊμεμη απϊ δήλχρη 
ςξσ καςαρκεσαρςή 

ΚΞΓΘΡΛΘΙΞ ΙΔΜΠΘΙΖΡ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ & ΔΚΔΓΥΞΣ 
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23 Κειςξσογίεπ 

Οοαγμαςξπξίηρη ασςϊμαςηπ ρσλλξγήπ και απεικϊμιρηπ ϊλχμ ςχμ 
ρςξιυείχμ πξσ θα ποξέουξμςαι απϊ ςημ εγκαςάρςαρη. 

 

Δσμαςϊςηςα πληοξτϊοηρηπ µέρχ ρςαςιρςικόμ, ρε επίπεδξ τχςιρςικξϋ, 
ξδξϋ ή πεοιξυήπ. 

 

Δσμαςϊςηςα απξμακοσρμέμηπ παοακξλξϋθηρηπ ςχμ παοαμέςοχμ 
λειςξσογίαπ ςξσ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ 

 

Δσμαςϊςηςα παοακξλξϋθηρηπ παοαμέςοχμ ρε επίπεδξ ελεγκςή (κας’ 
ελάυιρςξ ςάρη, οεϋμα, ρσμςελερςήπ ιρυϋξπ, καςαμάλχρη εμέογειαπ, 
όοεπ λειςξσογίεπ, πιθαμέπ αρςξυίεπ), ϊρξ και πληοξτξοιόμ ςξσ ςξπικξϋ 
κϊμβξσ επικξιμχμίαπ. 

 

Δσμαςϊςηςα απξθήκεσρηπ διατξοεςικόμ ποξγοαμμάςχμ ασνξμείχρηπ 
ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ. Δσμαςϊςηςα μα ξοιρςξϋμ 
διατξοεςικά ποξτίλ ελέγυξσ ςηπ τχςειμϊςηςαπ για ςα ραββαςξκϋοιακα 
και ςιπ ημέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ. 

Δσμαςϊςηςα έμασρηπ και ρβέρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ ρςιπ διατξοεςικέπ όοεπ ςηπ ημέοαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ 
έςξσπ µε βάρη ςξ γεχγοατικϊ πλάςξπ και γεχγοατικϊ μήκξπ ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ σπηοερίαπ. 

 

Απξμακοσρμέμξπ έλεγυξπ μεμξμχμέμχμ τχςιρςικόμ, αλλά και 
δσμαςϊςηςα ξμαδξπξίηρηπ ςξσπ, όρςε μα ποαγμαςξπξιείςαι ξμαδικϊπ 
έλεγυξπ. Ζ ξμαδξπξίηρη (groups) θα μπξοεί μα γίμεςαι και ρε ελεγκςέπ 
πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικξϋπ ελεγκςέπ ςξμέα, όρςε μα δίμεςαι η 
δσμαςϊςηςα ξμαδξπξίηρηπ ςχμ ρημείχμ με κξιμά υαοακςηοιρςικά ρςημ 
πεοιξυή παοέμβαρηπ. 

 

Δσμαςϊςηςα υειοξκίμηςηπ εμςξλήπ ρε επίπεδξ ξδόμ και εμτάμιρηπ ςξσ 
πλήθξσπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ βοίρκξμςαι επί ασςήπ. 

 

Δμςξπιρμϊπ αρςξυιόμ ρημείχμ τχςιρμξϋ και ςοξτξδξςικόμ τχςιρςικόμ, 
π.υ. απόλειεπ αρϋομαςξσ κϊμβξσ, εμεογειακά ϊοια, απόλειεπ 
επικξιμχμίαπ κ.α. 

 

Δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ υοηρςόμ βαριρμέμη ρε οϊλξσπ (RBAC). Ξ 
διαυειοιρςήπ μα μπξοεί μα ςοξπξπξιεί, μα διαγοάτει υοήρςεπ, ξμάδεπ 
και επίπεδα ποϊρβαρηπ ρςξ λξγιρμικϊ. 

 

Δσμαςϊςηςα ελέγυξσ και παοαγχγήπ reports (αματξοόμ) και alarms 
(ρσμαγεομόμ) αμάλξγα µε ςα δεδξμέμα λήφηπ απϊ ςξσπ ελεγκςέπ. 

 

Σπξρςήοινη ειδικξϋ module απξρςξλήπ ρσμαγεομόμ και βλαβόμ µέρχ 
sms και e-mail. Δπιπλέξμ, δσμαςϊςηςα ξ διαυειοιρςήπ και ξι υοήρςεπ, 
αμάλξγα με ςξ οϊλξ ςξσπ, μα μπξοξϋμ μα δημιξσογξϋμ εμδεικςικά: μέα 
reports και alarms αμάλξγα µε ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ αμάγκεπ ςξσπ. 
Δπιποϊρθεςα, θα ποέπει μα απεικξμίζξμςαι ςϊρξ ξι εμεογξί, ϊρξ και ξι 
ενσπηοεςηθέμςεπ ρσμαγεομξί. 

 

Ασςϊμαςη εμημέοχρη ςξσ λξγιρμικξϋ υχοίπ μα απαιςείςαι καμία 
εμέογεια απϊ ςξμ ςελικϊ υοήρςη. 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 171 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

 

Δσμαςϊςηςα παοξυήπ δεδξμέμχμ ρε μξοτή πιμάκχμ και γοατημάςχμ και 
ποϊρβαρη ρε ιρςξοικά δεδξμέμα. 

 

Οαοξυή δσμαςϊςηςαπ απξμακοσρμέμηπ ποϊρβαρηπ και γεχγοατικήπ 
παοξσρίαρηπ ςξσ εγκαςερςημέμξσ ρςξ ρϋρςημα δικςϋξσ 
ηλεκςοξτχςιρμξϋ πάμχ ρε αμαγμχοιρμέμξ υαοςξγοατικϊ σπϊβαθοξ 
(π.υ. Google-Maps). 

 

Ζ γλόρρα ςξσ Ιεμςοικξϋ Κξγιρμικξϋ Διαυείοιρηπ θα είμαι ςξσλάυιρςξμ η 
ελλημική και αγγλική και ςξ λξγιρμικϊ θα παοέυεςαι ραμ cloud-based 
λϋρη. 

 

Ζ ποϊρβαρη ρςξ Ιεμςοικϊ Κξγιρμικϊ Διαυείοιρηπ θα γίμεςαι µέρχ 
ξπξιξσδήπξςε τσλλξµεςοηςή (web-browser). 

 

H λειςξσογία ςξσ Kεμςοικξϋ Κξγιρμικξϋ δεμ θα ποξωπξθέςει ςημ αγξοά 
απϊ ςημ σπηοερία επιπλέξμ άδειαπ υοήρηπ ή κάπξιξσ άλλξσ λξγιρμικξϋ 
και σλικξϋ εμςϊπ ςξσ διαρςήμαςξπ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ δέκα 
(10) εςόμ. 
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ΣΟΞΡ Ξ: Τχςιρςικά ρόμαςα LED ξδικξϋ ςϋπξσ 

 

ΡϋμςξμεπΟληοξτξοίεπ «ΣΟΞΡ O» 

 

Ιαςηγξοία Τχςιρςικόμ Τχςιρςικά Ρόμαςα Ξδικξϋ ϋπξσ για τχςιρμϊ  

 ξπικόμ Ξδόμ 

 Ήπιαπ Ισκλξτξοίαπ 

 Ρημαμςικόμ ξπικόμ Ξδόμ 

 ΡσλλεκςήοιχμΞδόμ 

 ΔεσςεοεσξσρόμΑοςηοιόμ 

 ΟοχςεσξσρόμΑοςηοιόμ 

Λέγιρςη Ρσμξλική Δγκαςερςημέμη Θρυϋπ (kW) Λέγιρςη επιςοεπςή εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ξμάδαπ 
120 kW.  

Ξοιρμϊπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ: 

Ωπ ξικξγέμεια τχςιρςικόμ ξοίζεςαι η εκάρςξςε 
ρειοά τχςιρςικόμ πξσ έυει τχςιρςικά με ίδιξ 
ρυεδιαρμϊ ενχςεοικά (μξοτή/ρυήμα), ςα ξπξία 
ϊμχπ μπξοεί μα διατέοξσμ χπ ποξπ ςξ μέγεθξπ 
(ενχςεοικέπ διαρςάρειπ). Για παοάδειγμα, ςα 
τχςιρςικά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αμήκξσμ ρςημ 
ίδια ξικξγέμεια τχςιρςικόμ LUM, έυξσμ ίδιξ 
ρυεδιαρμϊ ενχςεοικά, αλλά έυξσμ ςοία 
διατξοεςικά μεγέθη). 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ Ξικξγεμειόμ Τχςιρςικόμ: 

max 1 

Ξοιρμϊπ διαμϊοτχρηπ τχςιρςικξϋ: 

Ωπ διαμϊοτχρη θεχοείςαι ξ ςελικϊπ 
ποξρτεοϊμεμξπ ςϋπξπ τχςιρςικξϋ πξσ 
απξςελείςαι απϊ ρσγκεκοιμέμξ ενχςεοικϊ 
μέγεθξπ, ρυήμα, πλήθξπ LED, ςϋπξ LED, τακϊ 
διάυσρηπ κλπ. 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ 
τχςιρςικόμ: 

Δεμ πεοιξοίζεςαι 

ΤχςξςευμικϊΛξμςέλξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I 

«ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ ΣΟΞΡ O» 

Ολήθξπτχςιρςικόμ (ςεμάυια) 1.234 
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ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ «ϋπξσ Ξ» 

α ποξςειμϊμεμα τχςιρςικά ϊλχμ ςχμ ξικξγεμειόμ και ςχμ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ ασςόμ 
ποέπει επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα καλϋπςξσμ ςα ςευμικά καςαρκεσαρςικά υαοακςηοιρςικά & μα 
τέοξσμ ςα πιρςξπξιηςικά ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα.  

Δπιποϊρθεςα ςα τχςιρςικά ποέπει μα καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ και εμεογειακήπ 
απξδξςικϊςηςαπ ϊπχπ ασςέπ αμαγοάτξμςαι ρςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ. Ρσγκεκοιμέμα η ρσμξλική 
εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςχμ τχςιρςικόμ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ ρσμξλική πξσ ξοίζεςαι για 
ςξμ ςϋπξ. 

Οοξρτξοέπ ξι ξπξίεπ δεμ καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ πίμακα 1 και ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ 
και εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ δε γίμξμςαι απξδεκςέπ και 
απξοοίπςξμςαι. 

Οίμακαπ 6 – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ ξδικόμ τχςιρςικόμ «ΣΟΞΡ Ξ» 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ 
υσςξποερραοιρςϊ αλξσμίμιξ και μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή 
πξϋδοαπ) ρε υοόμα RAL / AKZO. Απξςελείςαι απϊ δϋξ υχοιρςά διακοιςά μέοη 
με ρκξπϊ ςη θεομική απξμϊμχρη και ςημ εϋκξλη ρσμςήοηρη. ξ έμα μέοξπ 
είμαι ςξ ςμήμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ και ςξ άλλξ ςξ ςμήμα ςχμ ηλεκςοικόμ 
μεοόμ. Ξ διαυχοιρμϊπ ςξσ ξπςικξϋ ςμήμαςξπ και ςξσ ςμήμαςξπ ηλεκςοικόμ 
μεοόμ είμαι επιθσμηςϊπ και ϊυι επί πξιμή απξκλειρμξϋ.  

Δεμ επιςοέπξμςαι ρπξμδσλχςά τχςιρςικά με εκςεθειμέμα LEDmodules (ϊυι 
εμιαίξ ρόμα τχςιρςικξϋ) και καςαρκεσέπ με ςξμ driver ενχςεοικά ςξσ 
τχςιρςικξϋ 

2 Ιάλσμμα ςμήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ απξςελείςαι απϊ επίπεδξ γσαλί θεομικά 
επενεογαρμέμξ.  

3 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε 
πλακέςεπ PCB (μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ 
ξπξίξπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη κλπ. Δεκςάγίμξμςαι 
και ξπςικάμε αμακλαρςήοεπ αλξσμιμίξσ 

4 ΛέθξδξπΡςήοινηπ α τχςιρςικά θα είμαι καςάλληλα για ςξπξθέςηρη ρε βοαυίξμα διαμέςοξσ 
60mm.  

5 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 καςά ΔΜ 60598 

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία κας’ ελάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262 

7 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε 
θεομξκοαρία a ≥ 35ξC καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ 

8 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ 
ακϊλξσθεπ 2 ποξωπξθέρειπ 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία 
q 25 ξC ή μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ 
ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 
Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ 
απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ 
σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα ςιμόμ 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 
85ξC ή μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ 
ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή 
ςχμ LED. 

9 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρη μϊμχρηπ I ή κλάρη μϊμχρηπ ΘΘ 
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10 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 3000Ι (WW) ή 4000Ι (NW) αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ. 

11 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα 
διαρταλίζει ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

12 Αρϋομαςη διαυείοιρη Δρχςεοική ςξπξθέςηρη αρϋομαςξσ ελεγκςή τχςιρςικόμ ή ενχςεοική 
ςξπξθέςηρη μέρχ υοήρηπ ςευμξλξγίαπ NEMASocket 7 PIN. 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι ςα ποξρτεοϊμεμα τχςιρςικά, ρε ρσμδσαρμϊ με 
ςξσπ ελεγκςέπ ςξσπ μα διαςηοξϋμ ςιπ πιρςξπξιήρειπ ςξσπ ϊςαμ ξι αρϋομαςξι 
ελεγκςέπ ςξπξθεςξϋμςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, ςϊςε θα 
ποέπει εμςϊπ ςηπ λίρςαπ εναοςημάςχμ ENEC μα πεοιέυεςαι ξ αρϋομαςξπ 
ελεγκςήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι.  

 

13 Βάοξπ ≤19 kg 

14 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ 

15 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ 

16 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 
60598-2-3, ΔΜ 61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

17 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC για ςξ ποξρτεοϊμεμξ ποξψϊμ. 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με 
διατξοεςικά οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και 
ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. ξ πλήθξπ ςχμ LED, χρςϊρξ δε μπξοεί μα 
είμαι διατξοεςικϊ απϊ ασςά πξσ επιςοέπει ςξ ENEC. 

18 Οιρςξπξιηςικϊ 
απϊδξρηπτχςιρςικξϋ 

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC+ (ή ιρξδϋμαμξ) πιρςξπξιηςικϊ διαρτάλιρηπ απϊδξρηπ ςξ 
ξπξίξ βγαίμει ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ΔΜΔC για ςημ ποξρτεοϊμεμη ρειοά 
τχςιρςικόμ.  

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διατξοεςικέπ διαμξοτόρειπ ςηπ 
ίδιαπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ, απϊ ασςέπ  πξσ εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ 
ENEC+. 

19 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. 

Δήλχρη μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή ρυεςικά με ςημ 
εογξρςαριακή εγγϋηρη 

20 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT 

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ 
υοηριμξπξιηθεί για ςη διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα 
έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ καςά ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ 
ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-
08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ πηγόμ LED και τχςειμήπ 
έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ 
μέλξπ ςξσ ΔΑ-MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ 
εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςεί. 

21 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ 
πεοιπςόρεχμ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ 
Ξ)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ 
ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί και ςξ πηγαίξ αουείξ DialuxEvo ή 
Relux με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

22 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ 
τχςειμή οξή ρςα επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι 
απξδεκςέπ 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία 
δεμ είμαι εμταμή ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςευμικά τσλλάδια.  
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23 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα 
βαρικά τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι 
ρςιπ τχςξςευμικέπ μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη (lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία 
υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ 
έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). α τχςιρςικά ξδξτχςιρμξϋ θα ποέπει μα 
αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία U0 καςά (BUGRatings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 

ΣΟΞΡ Ι: Τχςιρςικά ρόμαςα LED ανξμικξϋ ςϋπξσ 
 

Ρϋμςξμεπ Οληοξτξοίεπ «ϋπξπ K» 

α τχςιρςικά ρόμαςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ξμάδαπ απξςελξϋμςαι απϊ ξδικά τχςιρςικά LED ςϋπξσ 
βοαυίξμα ή ξδικά τχςιρςικά για ςξπξθέςηρη ρε κξοστή ιρςξϋ. α τχςιρςικά ςηπ ξμάδαπ Ι 
ποξξοίζξμςαι για ςξπξθέςηρη ρε ρσομαςϊρυξιμξ.  

Ιαςηγξοία Τχςιρςικόμ Τχςιρςικά Ρόμαςα Ξδικξϋ ϋπξσ για τχςιρμϊ  

 ξπικόμ Ξδόμ 

 Ήπιαπ Ισκλξτξοίαπ 

 Ρημαμςικόμ ξπικόμ Ξδόμ 

 ΡσλλεκςήοιχμΞδόμ 

 ΔεσςεοεσξσρόμΑοςηοιόμ 

 ΟοχςεσξσρόμΑοςηοιόμ 

Λέγιρςη Ρσμξλική Δγκαςερςημέμη Θρυϋπ (kW) Λέγιρςη επιςοεπςή εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςϋπξσ  

22kW.  

Ξοιρμϊπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ: 

Ωπ ξικξγέμεια τχςιρςικόμ ξοίζεςαι η εκάρςξςε 
ρειοά τχςιρςικόμ πξσ έυει τχςιρςικά με ίδιξ 
ρυεδιαρμϊ ενχςεοικά (μξοτή/ρυήμα), ςα ξπξία 
ϊμχπ μπξοεί μα διατέοξσμ χπ ποξπ ςξ μέγεθξπ 
(ενχςεοικέπ διαρςάρειπ). Για παοάδειγμα, ςα 
τχςιρςικά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αμήκξσμ ρςημ 
ίδια ξικξγέμεια τχςιρςικόμ LUM, έυξσμ ίδιξ 
ρυεδιαρμϊ ενχςεοικά, αλλά έυξσμ ςοία 
διατξοεςικά μεγέθη). 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ Ξικξγεμειόμ Τχςιρςικόμ: 

max 1 

Ξοιρμϊπ διαμϊοτχρηπ τχςιρςικξϋ: 

Ωπ διαμϊοτχρη θεχοείςαι ξ ςελικϊπ 
ποξρτεοϊμεμξπ ςϋπξπ τχςιρςικξϋ πξσ 
απξςελείςαι απϊ ρσγκεκοιμέμξ ενχςεοικϊ 
μέγεθξπ, ρυήμα, πλήθξπ LED, ςϋπξ LED, τακϊ 
διάυσρηπ κλπ. 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ 
τχςιρςικόμ: 

Δεμ πεοιξοίζεςαι 

ΤχςξςευμικϊΛξμςέλξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I 

«ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ ΣΟΞΡ Ι» 

Ολήθξπτχςιρςικόμ (ςεμάυια) 300 

 

 

ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ «ϋπξσ Ι» 

α ποξςειμϊμεμα τχςιρςικά ϊλχμ ςχμ ξικξγεμειόμ και ςχμ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ ασςόμ 
ποέπει επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα καλϋπςξσμ ςα ςευμικά καςαρκεσαρςικά υαοακςηοιρςικά & μα 
τέοξσμ ςα πιρςξπξιηςικά ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα.  

Δπιποϊρθεςα ςα τχςιρςικά ποέπει μα καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ και εμεογειακήπ 
απξδξςικϊςηςαπ ϊπχπ ασςέπ αμαγοάτξμςαι ρςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ. Ρσγκεκοιμέμα η ρσμξλική 
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εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςχμ τχςιρςικόμ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ ρσμξλική πξσ ξοίζεςαι για 
ςξμ ςϋπξ. 

Οοξρτξοέπ ξι ξπξίεπ δεμ καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ πίμακα 1 και ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ 
και εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ δε γίμξμςαι απξδεκςέπ και 
απξοοίπςξμςαι. 

 

Οίμακαπ 7– ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ ξδικόμ τχςιρςικόμ «ΣΟΞΡ Ι» 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ 
υσςξποερραοιρςϊ αλξσμίμιξ και μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή 
πξϋδοαπ). 

ξ τχςιρςικϊ θα έυει κξμφϊ και αεοξδσμαμικϊ ρυεδιαρμϊ, θα έυει βάοξπ 
μικοϊςεοξ ή ίρξ απϊ 16,0kg και θα έυει επίπεδη λεία επιτάμεια για απξτσγή 
ρσγκέμςοχρηπ ρκϊμηπ. Ηα είμαι εϋκξλα αμξιγϊμεμξ για ποϊρβαρη ρςξ 
ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ, ρςξ υόοξ ςχμ ηλεκςοικόμ μεοόμ και ςηπ ξπςικήπ 
μξμάδαπ υχοίπ ςη υοήρη εογαλείχμ ή με ςημ υοήρη απλόμ εογαλείχμ 

2 Ιάλσμμα ςμήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ θα απξςελείςαι απϊ επίπεδξ γσαλί θεομικά 
επενεογαρμέμξ.  

ξ άμξιγμα και η ποϊρβαρη ρςξ ερχςεοικϊ θα ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξ κάςχ 
μέοξπ ςξσ τχςιρςικξϋ, εμό ςξ αμξιγϊμεμξ ςμήμα (κάλσμμα) θα ρσγκοαςείςαι 
ρε αμξιυςή θέρη (καςάλληλξπ ρυεδιαρμϊπ) 

3 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε 
πλακέςεπ PCB (μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ 
ξπξίξπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη κλπ. Δεκςάγίμξμςαι 
και ξπςικάμε αμακλαρςήοεπ αλξσμιμίξσ 

4 ΛέθξδξπΡςήοινηπ Ιαςάλληλξπ μηυαμιρμϊπ ρςήοινηπ για ανξμική ςξπξθέςηρη επί κοέμαρηπ ρε 
ρσομαςϊρυξιμξ καςάλληληπ διαμέςοξσ.  

ξ ρϋρςημα ρςήοινηπ ςξσ θα παοέυει ςη δσμαςϊςηςα εσελινίαπ ρςξ επίπεδξ ςηπ 
εγκαςάρςαρηπ. Ηα μπξοεί μα οσθμιρςεί με πεοιρςοξτή έχπ 90ξ ρςξμ 
καςακϊοστξ άνξμα και με πεοιρςοξτή ±15ξ χπ ποξπ ςξμ ξοιζϊμςια άνξμα, έςρι 
όρςε μα ποξραμαςξλίζεςαι αμάλξγα με ςη θέρη ςξσ ρσομαςϊρυξιμξσ ρςημ ξδϊ. 
ξ ρϋρςημα ρςήοινηπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ υάλσβα γαλβαμιρμέμξ εμ 
θεομό ή απϊ υσςϊ αλξσμίμιξ. 

5 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 καςά ΔΜ 60598 

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία κας’ ελάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262 

7 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε 
θεομξκοαρία a ≥ 35ξC καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ 

8 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ 
ακϊλξσθεπ 2 ποξωπξθέρειπ 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία 
q 25 ξC ή μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ 
ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 
Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ 
απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ 
σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα ςιμόμ 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 
85ξC ή μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ 
ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή 
ςχμ LED. 
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9 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρη μϊμχρηπ Θ ή ΘΘ. 

Ζ ρϋμδερη με ςξ ηλεκςοικϊ δίκςσξ 230V–50Hz, θα ποαγμαςξπξιείςαι εμςϊπ ςξσ 
τχςιρςικξϋ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, θα τέοει ρςξ άμχ μέοξπ ςξσ κελϋτξσπ δϋξ 
ρςσπιξθλίπςεπ. 

10 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 4000Ι 

11 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα 
διαρταλίζει ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

12 Αρϋομαςη διαυείοιρη ξ τχςιρςικϊ τέοει αρϋομαςξ ελεγκςή εμρχμαςχμέμξ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ρόμαςξπ ή ρε βάρη NEMASocket 7 pin. 

13 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ 

14 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ 

15 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 
60598-2-3, ΔΜ 61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

16 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με 
διατξοεςικά οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και πιξ 
ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. Λπξοξϋμ επίρηπ μα ποξρκξμιρθξϋμ και 
διαμξοτόρειπ με μέαπ γεμιάπ LED, απϊ ασςά πξσ εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ 
ENEC,  για ποϊρθεςη ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ.  

Ρημειόμεςαι επίρηπ πχπ δεμ απαιςείςαι ςξ πιρςξπξιηςικϊ ENEC μα πεοιέυει ςξμ 
αρϋομαςξ ελεγκςή πξσ ςξπξθεςείςαι ερχςεοικά ή ςξ ενάοςημα NEMASocket. 

17 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. 

Δήλχρη μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή ρυεςικά με ςημ 
εογξρςαριακή εγγϋηρη 

18 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT 

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ 
υοηριμξπξιηθεί για ςη διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα 
έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ καςά ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ 
ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-
08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ πηγόμ LED και τχςειμήπ 
έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ 
μέλξπ ςξσ ΔΑ-MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ 
εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςεί. 

19 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ 
πεοιπςόρεχμ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ 
Ι)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ 
ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί και ςξ πηγαίξ αουείξ (π.υ. DialuxEvo ) 
με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

20 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ 
τχςειμή οξή ρςα επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι 
απξδεκςέπ 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία 
δεμ είμαι εμταμή ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςευμικά τσλλάδια. 

21 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα 
βαρικά τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι 
ρςιπ τχςξςευμικέπ μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη (lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία 
υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ 
έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). α τχςιρςικά ξδξτχςιρμξϋ θα ποέπει μα 
αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία U0 καςά (BUGRatings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 178 

 

ΣΟΞΡ Α: Τχςιρςικά ρόμαςα LED ςϋπξσ Οαοαδξριακξϋ Ταμαοιξϋ 

Ρϋμςξμεπ Οληοξτξοίεπ ϋπξσ 

α τχςιρςικά ρόμαςα ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ςϋπξσ απξςελξϋμςαι απϊ τχςιρςικά ςϋπξσ κξοστήπ 
LED ςϋπξσ ταμαοιξϋ και ποξξοίζξμςαι για ςξπξθέςηρη ρε στιρςάμεμξσπ ιρςξϋπ τχςιρμξϋ εμςϊπ 
ςχμ ξοίχμ ςξσ Δήμξσ. 

Ιαςηγξοία Τχςιρςικόμ Τχςιρςικά Ρόμαςα Ιξοστήπ για τχςιρμϊ : 

 Ρημαμςικόμ ξπικόμ Ξδόμ 

 Ήπιαπ Ισκλξτξοίαπ 

 ΡσλλεκςήοιχμΞδόμ 

 Ολαςειόμ 

Λέγιρςη Ρσμξλική Δγκαςερςημέμη Θρυϋπ (kW) Λέγιρςη επιςοεπςή εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςϋπξσ  

7 kW. 

Λέγιρςξπ Αοιθμϊπ ρυημάςχμ και διαρςάρεχμ 
Τχςιρςικόμ. α ρυήμαςα και ξι διαρςάρειπ ςχμ 
τχςιρςικόμ πξσ είμαι απξδεκςέπ ταίμξμςαι εμςϊπ 
ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ.  

Max 1 

βλέπε ρυήμα Οίμακα 1 

Ξοιρμϊπ διαμϊοτχρηπ τχςιρςικξϋ: 

Ωπ διαμϊοτχρη θεχοείςαι ξ ςελικϊπ 
ποξρτεοϊμεμξπ ςϋπξπ τχςιρςικξϋ πξσ 
απξςελείςαι απϊ ρσγκεκοιμέμξ ενχςεοικϊ 
μέγεθξπ, ρυήμα, πλήθξπ LED, ςϋπξ LED, τακϊ 
διάυσρηπ κλπ. 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ 
τχςιρςικόμ: 

Δεμ πεοιξοίζεςαι 

ΤχςξςευμικϊΛξμςέλξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I 

«ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ ΣΟΞΡ Α» 

ΟλήθξπΤχςιρςικόμ (ςεμάυια) 115 

 

  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 179 

ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ «ςϋπξσ Α» 

α ποξςειμϊμεμα τχςιρςικά ϊλχμ ςχμ ξικξγεμειόμ και ςχμ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ ασςόμ 
ποέπει επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα καλϋπςξσμ ςα ςευμικά καςαρκεσαρςικά υαοακςηοιρςικά & μα 
τέοξσμ ςα πιρςξπξιηςικά ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα.  

Δπιποϊρθεςα ςα τχςιρςικά ποέπει μα καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ και εμεογειακήπ 
απξδξςικϊςηςαπ ϊπχπ ασςέπ αμαγοάτξμςαι ρςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ. Ρσγκεκοιμέμα η ρσμξλική 
εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςχμ τχςιρςικόμ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ ρσμξλική πξσ ξοίζεςαι για 
ςξμ ςϋπξ. 

Οοξρτξοέπ ξι ξπξίεπ δεμ καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ πίμακα 1 και ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ 
και εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ δε γίμξμςαι απξδεκςέπ και 
απξοοίπςξμςαι. 

 

Οίμακαπ 8 – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ ξδικόμ τχςιρςικόμ ΣΟΞΣ Α  

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ αλξσμίμιξ και μα 
είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ). 

2 Ιάλσμμα μήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ θα είμαι πεοιμεςοικϊ πξλσκαοβξμικϊ κάλσμμα 
ρςξ ρυήμα ςξσ τχςιρςικξϋ (καςά πεοίπςχρη αμάλξγα με ςξ τχςξςευμικϊ 
μξμςέλξ). ξ πεοιμεςοικϊκάλσμμα μπξοεί μα διαταμέπ ή ημιδιαταμέπ. 

3 Ιάλσμμα μήμαςξπ 
ΖλεκςοικόμΛεοόμ 

ξ επάμχ κάλσμμα ςχμ ηλεκςοικόμ μεοόμ μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ 
αλξσμίμιξ και μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ). 

4 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε 
πλακέςεπ PCB (μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ 
ξπξίξπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη. 

5 ΛέθξδξπΡςήοινηπ α τχςιρςικά θα είμαι καςάλληλα για ςξπξθέςηρη ρε κξοστή ιρςξϋ διαμέςοξσ 
¾’. Ρε κάθε πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα σπξλξγίζει ςσυϊμ εναοςήμαςα 
ποξραομξγήπ ρε πεοίπςχρη ϋπαονηπ ιρςόμ διατξοεςικήπ διαςξμήπ κξοστήπ.  

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 για ςημ ξπςική μξμάδα καςά ΔΜ 60598  

7 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία ςξσλάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262 

8 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε 
θεομξκοαρία a ≥ 35ξC καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ 

9 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ 
ακϊλξσθεπ 2 ποξωπξθέρειπ 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία 
q 25 ξC ή μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ 
ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 
Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ 
απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ 
σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα ςιμόμ 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 85ξC 
ή μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ 
ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή 
ςχμ LED. 

10 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρη μϊμχρηπ Θ ή ΘΘ 
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11 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 3000Ι (WW) 

12 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα 
διαρταλίζει ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

13 Αρϋομαςη διαυείοιρη ξ τχςιρςικϊ τέοει αρϋομαςξ ελεγκςή εμρχμαςχμέμξ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ρόμαςξπ. 

14 Βάοξπ ≤10 kg 

15 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ 

16 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ 

17 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 
60598-2-3, ΔΜ 61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

18 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με 
διατξοεςικά οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και 
ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. Λπξοξϋμ επίρηπ μα ποξρκξμιρθξϋμ και 
διαμξοτόρειπ με μέαπ γεμιάπ LED  απϊ ασςά πξσ εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ 
ENEC για ποϊρθεςη ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ.  

Ρημειόμεςαι επίρηπ πχπ δεμ απαιςείςαι  ςξ πιρςξπξιηςικϊ ENEC μα πεοιέυει ςξμ 
αρϋομαςξ ελεγκςή πξσ ςξπξθεςείςαι ερχςεοικά ή ςξ ενάοςημα NEMASocket. 

19 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. Δήλχρη Μϊμιμξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή.  

20 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT  

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ 
υοηριμξπξιηθεί για ςη διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα 
έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ καςά ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ ςξ 
ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-08 ή 
ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ πηγόμ LED και τχςειμήπ 
έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ 
μέλξπ ςξσ ΔΑ-MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ 
εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςεί. 

21 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα 
βαρικά τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι 
ρςιπ τχςξςευμικέπ μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη (lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία 
υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ 
έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). 

22 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ 
πεοιπςόρεχμ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ 
Α)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ 
ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί και ςξ πηγαίξ αουείξ DialuxEvo με ςξ 
ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

23 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ 
τχςειμή οξή ρςα επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι 
απξδεκςέπ 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία δεμ 
είμαι εμταμή ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςευμικά τσλλάδια. 

24 Ρυήμα Τχςιρςικξϋ ξ ρυήμα ςχμ τχςιρςικόμ ςϋπξσ ταμαοιξϋ θα είμαι παοϊμξιξ με ςξ 
απεικξμιζϊμεμξ και θα έυει διαρςάρειπ H 760mm, L 450mm, W=450mm με 
απϊκλιρη ± 10% 
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α ποξςειμόμεμα τχςιρςικά θα ποέπει μα έυξσμ παοεμτεοή ρυήμαςα με ςξ 
απεικξμιζόμεμξ ρςιπ τχςξγοατίεπ και μα βοίρκξμςαι εμςόπ ςχμ ξοίχμ 
διαρςάρεχμ (απόκλιρη εταομόζεςαι επί κάθε διακοιςήπ αμαγοατόμεμηπ 
διάρςαρηπ) 
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ΣΟΞΡ Δ: Τχςιρςικά ρόμαςα LED ξδικξϋ ςϋπξσ (ΔΔΔΔΖΔ) 
 

ΡϋμςξμεπΟληοξτξοίεπ «ϋπξπ Δ» 

 

Ιαςηγξοία Τχςιρςικόμ Τχςιρςικά Ρόμαςα Ξδικξϋ ϋπξσ για τχςιρμϊ  

 ξπικόμ Ξδόμ 

 Ήπιαπ Ισκλξτξοίαπ 

 Ρημαμςικόμ ξπικόμ Ξδόμ 

Λέγιρςη Ρσμξλική Δγκαςερςημέμη Θρυϋπ (kW) Λέγιρςη επιςοεπςή εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ξμάδαπ 
55kW 

Ξοιρμϊπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ: 

Ωπ ξικξγέμεια τχςιρςικόμ ξοίζεςαι η εκάρςξςε 
ρειοά τχςιρςικόμ πξσ έυει τχςιρςικά με ίδιξ 
ρυεδιαρμϊ ενχςεοικά (μξοτή/ρυήμα), ςα ξπξία 
ϊμχπ μπξοεί μα διατέοξσμ χπ ποξπ ςξ μέγεθξπ 
(ενχςεοικέπ διαρςάρειπ). Για παοάδειγμα, ςα 
τχςιρςικά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αμήκξσμ ρςημ 
ίδια ξικξγέμεια τχςιρςικόμ LUM, έυξσμ ίδιξ 
ρυεδιαρμϊ ενχςεοικά, αλλά έυξσμ ςοία 
διατξοεςικά μεγέθη). 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ Ξικξγεμειόμ Τχςιρςικόμ: 

max 1 

Ξοιρμϊπ διαμϊοτχρηπ τχςιρςικξϋ: 

Ωπ διαμϊοτχρη θεχοείςαι ξ ςελικϊπ 
ποξρτεοϊμεμξπ ςϋπξπ τχςιρςικξϋ πξσ 
απξςελείςαι απϊ ρσγκεκοιμέμξ ενχςεοικϊ 
μέγεθξπ, ρυήμα, πλήθξπ LED, ςϋπξ LED, τακϊ 
διάυσρηπ κλπ. 

Λέγιρςξπ αοιθμϊπ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ 
τχςιρςικόμ: 

Δεμ πεοιξοίζεςαι 

ΤχςξςευμικϊΛξμςέλξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I 

«ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ ΣΟΞΡ Δ» 

Ολήθξπτχςιρςικόμ (ςεμάυια) 1.000 
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ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ «ςϋπξσ Δ» 

α ποξςειμϊμεμα τχςιρςικά ϊλχμ ςχμ ξικξγεμειόμ και ςχμ επιμέοξσπ διαμξοτόρεχμ ασςόμ 
ποέπει επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα καλϋπςξσμ ςα ςευμικά καςαρκεσαρςικά υαοακςηοιρςικά & μα 
τέοξσμ ςα πιρςξπξιηςικά ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα.  

Δπιποϊρθεςα ςα τχςιρςικά ποέπει μα καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ και εμεογειακήπ 
απξδξςικϊςηςαπ ϊπχπ ασςέπ αμαγοάτξμςαι ρςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ. Ρσγκεκοιμέμα η ρσμξλική 
εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςχμ τχςιρςικόμ δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ ρσμξλική πξσ ξοίζεςαι για 
ςξμ ςϋπξ. 

Οοξρτξοέπ ξι ξπξίεπ δεμ καλϋπςξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ πίμακα 1 και ςιπ απαιςήρειπ τχςξςευμίαπ 
και εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ δε γίμξμςαι απξδεκςέπ και 
απξοοίπςξμςαι. 

Οίμακαπ 9 – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ ξδικόμ τχςιρςικόμ «ΣΟΞΡ Δ» 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ 
υσςξποερραοιρςϊ αλξσμίμιξ και μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή 
πξϋδοαπ) ρε υοόμα RAL / AKZO. Απξςελείςαι απϊ δϋξ υχοιρςά διακοιςά μέοη 
με ρκξπϊ ςη θεομική απξμϊμχρη και ςημ εϋκξλη ρσμςήοηρη. ξ έμα μέοξπ 
είμαι ςξ ςμήμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ και ςξ άλλξ ςξ ςμήμα ςχμ ηλεκςοικόμ 
μεοόμ. Ξ διαυχοιρμϊπ ςξσ ξπςικξϋ ςμήμαςξπ και ςξσ ςμήμαςξπ ηλεκςοικόμ 
μεοόμ είμαι επιθσμηςϊπ και ϊυι επί πξιμή απξκλειρμξϋ.  

Δεμ επιςοέπξμςαι ρπξμδσλχςά τχςιρςικά με εκςεθειμέμα LEDmodules (ϊυι 
εμιαίξ ρόμα τχςιρςικξϋ) και καςαρκεσέπ με ςξμ driver ενχςεοικά ςξσ 
τχςιρςικξϋ 

2 Ιάλσμμα ςμήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ απξςελείςαι απϊ επίπεδξ γσαλί θεομικά 
επενεογαρμέμξ.  

3 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε 
πλακέςεπ PCB (μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ 
ξπξίξπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη κλπ. Δεκςάγίμξμςαι 
και ξπςικάμε αμακλαρςήοεπ αλξσμιμίξσ 

4 ΛέθξδξπΡςήοινηπ α τχςιρςικά θα είμαι καςάλληλα για ςξπξθέςηρη ρε βοαυίξμα διαμέςοξσ 
60mm.  

5 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 καςά ΔΜ 60598 

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία κας’ ελάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262 

7 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε 
θεομξκοαρία a ≥ 35ξC καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ 

8 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ 
ακϊλξσθεπ 2 ποξωπξθέρειπ 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία 
q 25 ξC ή μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ 
ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 
Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ 
απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ 
σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα ςιμόμ 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 
85ξC ή μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ 
ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή 
ςχμ LED. 

9 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρημϊμχρηπ ΘΘ 
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10 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 3000Ι (WW) ή 4000Ι (NW) αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ. 

11 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα 
διαρταλίζει ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

12 Αρϋομαςη διαυείοιρη Δρχςεοική ςξπξθέςηρη αρϋομαςξσ ελεγκςή τχςιρςικόμ ή ενχςεοική 
ςξπξθέςηρη μέρχ υοήρηπ ςευμξλξγίαπ NEMASocket 7 PIN. 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι ςα ποξρτεοϊμεμα τχςιρςικά, ρε ρσμδσαρμϊ με 
ςξσπ ελεγκςέπ ςξσπ μα διαςηοξϋμ ςιπ πιρςξπξιήρειπ ςξσπ ϊςαμ ξι αρϋομαςξι 
ελεγκςέπ ςξπξθεςξϋμςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, ςϊςε θα 
ποέπει εμςϊπ ςηπ λίρςαπ εναοςημάςχμ ENEC μα πεοιέυεςαι ξ αρϋομαςξπ 
ελεγκςήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι.  

 

13 Βάοξπ ≤10 kg 

14 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ 

15 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ 

16 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 
60598-2-3, ΔΜ 61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

17 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC για ςξ ποξρτεοϊμεμξ ποξψϊμ  

 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με 
διατξοεςικά οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και 
ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. ξ πλήθξπ ςχμ LED χρςϊρξ δε μπξοεί μα είμαι 
διατξοεςικϊ απϊ ασςά πξσ επιςοέπει ςξ ENEC. 

18 Οιρςξπξιηςικϊ 
απϊδξρηπτχςιρςικξϋ 

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC+ (ή ιρξδϋμαμξ) πιρςξπξιηςικϊ διαρτάλιρηπ απϊδξρηπ ςξ 
ξπξίξ βγαίμει ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ΔΜΔC για ςημ ποξρτεοϊμεμη ρειοά 
τχςιρςικόμ.  

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διατξοεςικέπ διαμξοτόρειπ ςηπ 
ίδιαπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ, απϊ ασςέπ  πξσ εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ 
ENEC+. 

19 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. 

Δήλχρη μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή ρυεςικά με ςημ 
εογξρςαριακή εγγϋηρη 

20 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT 

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ 
υοηριμξπξιηθεί για ςη διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα 
έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ καςά ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ 
ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-
08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ πηγόμ LED και τχςειμήπ 
έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ 
μέλξπ ςξσ ΔΑ-MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ 
εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςεί. 

21 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ 
πεοιπςόρεχμ ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ 
Δ)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ 
ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί και ςξ πηγαίξ αουείξ DialuxEvo ή 
Relux με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

22 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ 
τχςειμή οξή ρςα επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι 
απξδεκςέπ 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία 
δεμ είμαι εμταμή ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςευμικά τσλλάδια.  
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23 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα 
βαρικά τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι 
ρςιπ τχςξςευμικέπ μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη (lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία 
υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ 
έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). α τχςιρςικά ξδξτχςιρμξϋ θα ποέπει μα 
αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία U0 καςά (BUGRatings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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Υαλύβδιμξπ βαμμέμξπ ιρςόπ ξδξτχςιρμξύ ύφξσπ 8,00m ή 12,00 m 
 
Ξ ιρςϊπ θα είμαι γαλβαμιρμέμξπ εμ θεομό και βαμμέμξπ ηλεκςοξρςαςικά ρε υοόμα επιλξγήπ 

ςηπ Σπηοερίαπ.  

Tα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςξσ ιρςξϋ θα ελέγυξμςαι ρε κάμφη για κϋοιξ και πλεσοικϊ άμεμξ βάρει ςηπ 
ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ, ρϋμτχμα με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα ΔΜ40 και ςξμ ΔΣΠΩΙΩΔΘΙΑ 1.  

Ζ παοαγχγική διαδικαρία πξσ θα ακξλξσθείςαι απϊ ςξ εογξρςάριξ καςαρκεσήπ θα είμαι βάρη ςξσ 
ποξςϋπξσ ISO 9001:2008 και ξι ιρςξί θα τέοξσμ ρήμαμρη CE βάρει ςξσ ποξςϋπξσ ΔΜ 40-5:2002. 

1.1. Θρςϊπτχςιρμξϋ: 

 

 Ιξλξσοξκχμικήπ μξοτήπ, απξςελξϋμεμξπ απϊ έμα υαλσβδξρχλήμα, διαρςάρεχμ βάρηπ έχπ 

Τ 150 και κξοστήπ  Τ60 ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 8000mm και πάυξσπ 4mm, πξιϊςηςαπ S235JR 

καςά ΔΜ10025 (St37-2/DIN17100), με πιρςξπξιηςικά πξιϊςηςαπ απϊ ςξμ ποξμηθεσςή, θεομήπ 

ενέλαρηπ. 

 Ιξλξσοξκχμικήπ μξοτήπ, απξςελξϋμεμξπ απϊ έμα υαλσβδξρχλήμα, διαρςάρεχμ βάρηπ έχπ 

Τ 200 και κξοστήπ έχπ Τ80 ρσμξλικξϋ ϋφξσπ απϊ 11800μμ έχπ 12000mm και πάυξσπ 

4mm, πξιϊςηςαπ S235JR καςά ΔΜ10025 (St37-2/DIN17100), με πιρςξπξιηςικά πξιϊςηςαπ απϊ 

ςξμ ποξμηθεσςή, θεομήπ ενέλαρηπ. 

 

 Oυαλσβδξρχλήμαπθα τέοει καςάλληλεπ ξπέπ για ςημ  ρςήοινη ςξσ βοαυίξμα ή ςξσ 

τχςιρςικξϋ  ρόμαςξπ απεσθείαπ ρςξμ ιρςϊ. 

 Ζ πλάκα έδοαρηπ θα είμαι καςάλληλη για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ιρςξϋ ρε μέα 

ποξκαςαρκεσαρμέμη βάρη με αγκϋοιαείςε ρε στιρςάμεμη βάρη. 

 ρε απϊρςαρη 800mm πάμχ απϊ ςξ έδατξπ θα έυει θϋοα καςάλληλχμ διαρςάρεχμ για ςημ 

είρξδξ, εγκαςάρςαρη και ρϋμδερη ςξσ/ςχμακοξκιβχςίξσ/χμ. 

 
1.2. Ησοίδα  

 

 Ησοίδα διαρςάρεχμ 300Υ800mm απϊ ςξ ίδιξ έλαρμα ςξσ κξομξϋ ςξσ  ιρςξϋ, πξσ ρςημ 

κλειρςή θέρη δεμ ενέυει απϊ ςξμ κξομϊ, η ξπξία θα ποξραομϊζεςαι ρε ξπή-θϋοα ςξσ 

κξομξϋ ιδίχμ διαρςάρεχμ, με ειδική κλειδαοιά και δικϊ ςηπ κλειδί για εϋκξλξ ‘άμξιγμα-

κλείριμξ,. Ζ θσοίδα θα παοέυει ρςεγαμϊςηςα ΘΠ54 ρςημ ηλεκςοξλξγική εγκαςάρςαρη, εμό 

θα είμαι ρϋμτχμη με ςημ ΔΜ-40. 

 
1.3. Γαλβάμιρμα εμθεομό 

 
Ξι ριδηοξψρςξί και ςα εναοςήμαςα ςξσπ, μεςά ςημ ρσγκϊλληρη ςξσπ θα ελέγυξμςαι 
διαρςαριξλξγικά, θα καθαοίζξμςαι ξι ςσυϊμ ξνείεπ ακμέπ ςξσπ και θα ξδεϋξσμ για γαλβάμιρμα εμ 
θεομό ερχςεοικά και ενχςεοικά βάρει Διεθμόμ Οοξςϋπχμ: ΔΜ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 
Ζ διαδικαρία γαλβαμίρμαςξπ θα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ιαθαοιρμϊπ επιτάμειαπ ρεδιάλσμα HCI  

 Νέπλσμα με μεοϊ (ρε δσξ τάρειπ). 

 Δμβάπςιρη ιρςόμ ρε διάλσμα FLUX για καλϋςεοη ποϊρτσρη ςξσ φεσδαογϋοξσ 

 Οοξθέομαμρη ρενηοαμςήοιξ -  ρςεγμχςήοιξ 

 Δμβάπςιρη ρε μπάμιξ φεσδαογϋοξσ μήκξσπ 13,000mm ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε θεομξκοαρία 

450ξC,  ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι ραμ ποόςη ϋλη φεσδάογσοξπ καθαοϊςηςαπ μεγαλϋςεοηπ 

απϊ 99,99% 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ γαλβαμιρμέμχμ ποξψϊμςχμ ατξοά: 

 Λέςοηρη πάυξσπ γαλβαμίρμαςξπ 

 Ξπςική επιθεόοηρηιρςόμ 

 Έλεγυξπ ποϊρτσρηπςξσφεσδαογϋοξσ. 
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Λεςά ςη διαδικαρία ςξσ γαλβαμίρμαςξπ ξι ιρςξί θα ρσμξδεϋξμςαι με πιρςξπξιηςικϊ 
γαλβαμίρμαςξπ. 
 

1.4. Ζλεκςοξρςαςική βατή πξϋδοαπ 

 
Για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία ςχμ ριδηοξψρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ, πέοαμ ςξσ 
γαλβαμίρμαςξπ ρε θεομϊ μπάμιξ φεσδοαογϋοξσ και για διάτξοεπ αουιςεκςξμικέπ λϋρειπ 
υοχμαςιρμξϋ, θα γίμεςε ηλεκςοξρςαρςική βατή ςξσ ιρςξϋ με υοόμαςα ρκϊμηπ πξϋδοαπ αοίρςηπ 
πξιϊςηςαπ. 
Ζ ηλεκςοξρςαςική βατή με υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ βάρη πξλσερςέοα TGICFREE, είμαι ιδαμική για 
ςη βατή μεςαλλικόμ επιταμειόμ ενχςεοικξϋ υόοξσ, ξι ξπξίεπ υοειάζξμςαι μεγάλη αμςξυή ρςξ 
υοϊμξ και ρςα υςσπήμαςα. ξ υοόμα βάρηπ πξλσερςέοα παοξσριάζει εναιοεςική αμςξυή ρςημ 
ηλιακή ακςιμξβξλία, ρςιπ αλλαγέπ ςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ και ρςημ θεομξκοαρία, ποξρτέοει δε 
μεγάλεπ μηυαμικέπ και υημικέπ αμςξυέπ. 
Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή ποϊρτσρη ςξσ υοόμαςξπ ρςημ μεςαλλική επιτάμεια θα επιςσγυάμεςαι ρςιπ 
γαλβαμιρμέμεπ εμ θεομό επιτάμειεπ ή ακϊμα και ρε μη γαλβαμιρμέμεπ, αλλά ατξϋ έυξσμ 
επενεογαρςεί με τχρτξοική κοσρςάλλχρη με φεσδάογσοξ. 
Ζ βατή ςχμ ριδηοξψρςόμ θα γίμεςαι με ηλεκςοξρςαςικέπ ρσρκεσέπ φεκαρμξϋ με πιρςϊλια 
ηλεκςοξςοιβήπ ςϋπξσ T.R.  
ξ υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ πξσ θα υοηριμξπξιείςαι θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, Δσοχπαψκήπ 
ποξέλεσρηπ, θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ πξιϊςηςαπ και θα είμαι επιλξγήπ ςηπ Σπηοερίαπ. 
Ζ εγγϋηρη για ςξ αμενίςηλξ ςξσ υοόμαςξπ, θα είμαι 10 υοϊμια.  

 
 

Οίμακαπ 10 – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ Υαλϋβδιμξσ ιρςξϋ ξδξτχςιρμξϋ ϋφξσπ 
8.00m ή 12.00m 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη 

1 Θρςϊπ 
ξδξτχςιρμξϋ 

Ιξλξσοξκχμικήπ μξοτήπ, απξςελξϋμεμξπ απϊ έμα υαλσβδξρχλήμα, διαρςάρεχμ βάρηπ 
έχπ Τ 150 και κξοστήπ  Τ60 ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 8000mm και πάυξσπ 4mm, πξιϊςηςαπ 
S235JR καςά ΔΜ10025 (St37-2/DIN17100), με πιρςξπξιηςικά πξιϊςηςαπ απϊ ςξμ 
ποξμηθεσςή, θεομήπ ενέλαρηπ. 

Ιξλξσοξκχμικήπ μξοτήπ, απξςελξϋμεμξπ απϊ έμα υαλσβδξρχλήμα, διαρςάρεχμ βάρηπ 
έχπ Τ 200 και κξοστήπ έχπ Τ80 ρσμξλικξϋ ϋφξσπ απϊ 11800μμ έχπ 12000mm και 
πάυξσπ 4mm, πξιϊςηςαπ S235JR καςά ΔΜ10025 (St37-2/DIN17100), με πιρςξπξιηςικά 
πξιϊςηςαπ απϊ ςξμ ποξμηθεσςή, θεομήπ ενέλαρηπ. 

Oυαλσβδξρχλήμαπ θα τέοει καςάλληλεπ ξπέπ για ςημ ρςήοινη ςξσ βοαυίξμα ή ςξσ 
τχςιρςικξϋ  ρόμαςξπ απεσθείαπ ρςξμ ιρςϊ. 

Ζ πλάκα έδοαρηπ θα είμαι καςάλληλη για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ιρςξϋ ρε μέα 
ποξκαςαρκεσαρμέμη βάρη με αγκϋοιαείςε ρε στιρςάμεμη βάρη. 

Ρε απϊρςαρη 800mm πάμχ απϊ ςξ έδατξπ θα έυει θϋοα καςάλληλχμ διαρςάρεχμ για ςημ 
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είρξδξ, εγκαςάρςαρη και ρϋμδερη ςξσ/ςχμακοξκιβχςίξσ/χμ. 

2 Ησοίδα Ησοίδα διαρςάρεχμ 300Υ800mm απϊ ςξ ίδιξ έλαρμα ςξσ κξομξϋ ςξσ  ιρςξϋ, πξσ ρςημ 
κλειρςή θέρη δεμ ενέυει απϊ ςξμ κξομϊ, η ξπξία θα ποξραομϊζεςαι ρε ξπή-θϋοα ςξσ 
κξομξϋ ιδίχμ διαρςάρεχμ, με ειδική κλειδαοιά και δικϊ ςηπ κλειδί για εϋκξλξ ‘άμξιγμα-
κλείριμξ,. Ζ θσοίδα θα παοέυει ρςεγαμϊςηςα ΘΠ54 ρςημ ηλεκςοξλξγική εγκαςάρςαρη, εμό 
θα είμαι ρϋμτχμη με ςημ ΔΜ-40.  

3 Γαλβάμιρμα 
εμθεομό 

Ξι ριδηοξψρςξί και ςα εναοςήμαςα ςξσπ, μεςά ςημ ρσγκϊλληρη ςξσπ θα ελέγυξμςαι 
διαρςαριξλξγικά, θα καθαοίζξμςαι ξι ςσυϊμ ξνείεπ ακμέπ ςξσπ και θα ξδεϋξσμ για 
γαλβάμιρμα εμ θεομό ερχςεοικά και ενχςεοικά βάρει Διεθμόμ Οοξςϋπχμ: ΔΜ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Ζ διαδικαρία γαλβαμίρμαςξπ θα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ιαθαοιρμϊπ επιτάμειαπ ρεδιάλσμα HCI  

 Νέπλσμα με μεοϊ (ρε δσξ τάρειπ). 

 Δμβάπςιρη ιρςόμ ρε διάλσμα FLUX για καλϋςεοη ποϊρτσρη ςξσ φεσδαογϋοξσ 

 Οοξθέομαμρη ρενηοαμςήοιξ -  ρςεγμχςήοιξ 

 Δμβάπςιρη ρε μπάμιξ φεσδαογϋοξσ μήκξσπ 13,000mm ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε 
θεομξκοαρία 450ξC,  ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι ραμ ποόςη ϋλη φεσδάογσοξπ 
καθαοϊςηςαπ μεγαλϋςεοηπ απϊ 99,99% 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ γαλβαμιρμέμχμ ποξψϊμςχμ ατξοά: 

 Λέςοηρη πάυξσπ γαλβαμίρμαςξπ 

 Ξπςική επιθεόοηρηιρςόμ 

 Έλεγυξπ ποϊρτσρηπςξσφεσδαογϋοξσ. 

 

4 Ζλεκςοξρςαςική 
βατή πξϋδοαπ 

Για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία ςχμ ριδηοξψρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ θα γίμεςαι 
ηλεκςοξρςαρςική βατή ςξσ ιρςξϋ με υοόμαςα ρκϊμηπ πξϋδοαπ αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 

Ζ ηλεκςοξρςαςική βατή με υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ βάρη πξλσερςέοα TGICFREE, είμαι 
ιδαμική για ςη βατή μεςαλλικόμ επιταμειόμ ενχςεοικξϋ υόοξσ, ξι ξπξίεπ υοειάζξμςαι 
μεγάλη αμςξυή ρςξ υοϊμξ και ρςα υςσπήμαςα.  

Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή ποϊρτσρη ςξσ υοόμαςξπ ρςημ μεςαλλική επιτάμεια θα 
επιςσγυάμεςαι ρςιπ γαλβαμιρμέμεπ εμ θεομό επιτάμειεπ ή ακϊμα και ρε μη 
γαλβαμιρμέμεπ, αλλά ατξϋ έυξσμ επενεογαρςεί με τχρτξοική κοσρςάλλχρη με 
φεσδάογσοξ. ξ υοόμα βάρηπ πξλσερςέοα παοξσριάζει εναιοεςική αμςξυή ρςημ ηλιακή 
ακςιμξβξλία, ρςιπ αλλαγέπ ςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ και ρςημ θεομξκοαρία, ποξρτέοει δε 
μεγάλεπ μηυαμικέπ και υημικέπ αμςξυέπ. 

Ζ βατή ςχμ ριδηοξψρςόμ θα γίμεςαι με ηλεκςοξρςαςικέπ ρσρκεσέπ φεκαρμξϋ με πιρςϊλια 
ηλεκςοξςοιβήπ ςϋπξσ T.R.  

ξ υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ πξσ θα υοηριμξπξιείςαι θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, 
Δσοχπαψκήπ ποξέλεσρηπ, θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ πξιϊςηςαπ και θα είμαι 
επιλξγήπ ςηπ Σπηοερίαπ. 

Ζ εγγϋηρη για ςξ αμενίςηλξ ςξσ υοόμαςξπ, θα είμαι 10 υοϊμια. 
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Γαλβαμιρμέμξπ βοαυίξμαπ καςάλληλξπ για ςξπξθέςηρη επί ιρςξύ ΔΔΔΔΖΔ 

 

Ξι βοαυίξμεπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμξι απϊ υαλσβδξρχλήμαςύπξσGR-259 1/1 καςά ΔΔΔΔΖΔ παοάγοατξ 

8 (ρυέδιξ 1) ςηπ GR-259 (ΔΔΔΔΖΔ). 

 

Ξι βοαυίξμεπ θα είμαι ρϋμτχμξι με ςξ ποϊςσπξ  ΔΚΞ ΔΜ-40-2. 

ξ σλικϊ θα είμαι πξιϊςηςαπ S235JR/EN 10025 

 

Ηα αμςέυξσμ ρε βάοξπ τχςιρςικξϋ έχπ 26 Ιγο. 

 

Ξ βοαυίξμαπ ρςξ ςελεσςαίξ ςμήμα ςξσ θα έυει διαςξμή ςέςξια πξσ μα επιςοέπει ςημ εμρτήμχρη και ρςήοινη 

ςξσ τχςιρςικξϋ ρε βάθξπ έχπ 20 εκαςξρςόμ. 

 

Ξ βοαυίξμαπ ποέπει μα απξςελείςαι απϊ δϋξ μεςαλλικέπ λάμεπ 30x300x3mm (ρε μξοτή κξλάοξσ) για ςημ 

ποξραομξγή ςξσ ρε νϋλιμξ ιρςϊ με ςρέοκια, ή βίδεπ Τ16 και απϊ έμα ρχλήμα κσκλικήπ διαςξμήπ 

διαμέςοξσ εμδεικςικά Τ48 έχπ Τ60 mm (και πάμςχπ ερχςεοική Τ>=28 mm)και πάυξσπ 3mm. 

 

Ξ ρχλήμαπ ποέπει μα κάμπςεςαι ρε ϋφξπ 600mm απϊ ςη βάρη ςξσ. Ξ ρχλήμαπ ποέπει μα έυει κλίρη 0° -

15° χπ ποξπ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ και ποξβξλή 500-700mm με ςξ ξοιζϊμςιξ επίπεδξ. 

 

Ξ βοαυίξμαπ θα τέοει ακοξδέκςη γειόρεχπ για ρϋρτινη υάλκιμξσ αγχγξϋ 2,5 ή 6 mm2. 

 

Ζ ςοξτξδϊςηρη θα γίμεςαι δια μέρξσ ςξσ βοαυίξμα με καςάλληλα ποξρςϊμια για ςημ απξτσγή ςοιβήπ  ςχμ 

καλχδίχμ. 

 

Ξ βοαυίξμαπ ποέπει μα έυει δευθεί ρυεςική ποξεογαρία, δηλαδή απϊνερη, ςοϊυιρμα και καθαοιρμα και μα 

γαλβαμίζεςαι εμ θεομώ καςά ΔΜ ISO 1461, με πάυξπ γαλβαμίρμαςξπ 80 μm. 

 

 

Διάμεςοξπ βοαυίξμα 
 
Σλικϊ/Οάυξπ καςαρκεσήπ βοαυίξμα 
Λήκξπ βοαυίξμα / Ιλίρη βοαυίξμα 
Λέγιρςξ βάοξπ ρσγκοάςηρηπ 
Γαλβαμιρμέμξπ εμ θεομό καςά ENISO 1461¨1999. 
Οάυξπ γαλβαμίρμαςξπ πεοίπξσ 

Τ42 -Τ48 ή Τ60 mm καςά πεοίπςχρη 
 
S235JR  /≥3 mm 
1 μ / 0°-10° 
26 Ιγο 
ΜΑΘ 
80 μm 

 

 

Λξμόπ – διπλόπ ή πξλλαπλόπ βοαυίξμαπ βαμμέμξπ και γαλβαμιρμέμξπ  

 

1.1. Γεμικά Υαοακςηοιρςικά 

 

Λξμϊπ – διπλϊπ ή πξλλαπλϊπ βοαυίξμαπ γαλβαμιρμέμξπ και  βαμμέμξπ  απϊ υάλσβα θεοµήπ έλαρηπ 
πξιϊςηςαπ S235JR καςά ΔΜ 10025 καςαρκεσαρμέμξπ καςά EN 10219. Ξ βοαυίξμαπ θα τέοει ςα καςάλληλα 

εναοςήμαςα για ςημ ρςήοινή ςξσ ρςξμ ιρςϊ και ςημ καςάλληλη διαςξμή Τ48 έχπ Τ60. 

 

1.2. Γαλβάμιρμα εμ θεομό 

 
Ξι ριδηοξψρςξί και ςα εναοςήμαςα ςξσπ, μεςά ςημ ρσγκϊλληρη ςξσπ θα ελέγυξμςαι διαρςαριξλξγικά, θα 
καθαοίζξμςαι ξι ςσυϊμ ξνείεπ ακμέπ ςξσπ και θα ξδεϋξσμ για γαλβάμιρμα εμ θεομό ερχςεοικά και 
ενχςεοικά βάρει Διεθμόμ Οοξςϋπχμ: ΔΜ ISO 1461,  ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 
Ζ διαδικαρία γαλβαμίρμαςξπ θα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ιαθαοιρμϊπ επιτάμειαπ ρεδιάλσμα HCI  

 Νέπλσμα με μεοϊ (ρε δσξ τάρειπ). 

 Δμβάπςιρη ιρςόμ ρε διάλσμα FLUX για καλϋςεοη ποϊρτσρη ςξσ φεσδαογϋοξσ 
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 Οοξθέομαμρη ρενηοαμςήοιξ -  ρςεγμχςήοιξ 

 Δμβάπςιρη ρε μπάμιξ φεσδαογϋοξσ μήκξσπ 13,000mm ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε θεομξκοαρία 450ξC,  
ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι ραμ ποόςη ϋλη φεσδάογσοξπ καθαοϊςηςαπ μεγαλϋςεοηπ απϊ 99,99% 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ γαλβαμιρμέμχμ ποξψϊμςχμ ατξοά ρε: 

 Λέςοηρη πάυξσπ γαλβαμίρμαςξπ 

 Ξπςική επιθεόοηρηιρςόμ 

 Έλεγυξπ ποϊρτσρηπςξσφεσδαογϋοξσ. 

 
 
Λεςά ςη διαδικαρία ςξσ γαλβαμίρμαςξπ ξι ιρςξί θα ρσμξδεϋξμςαι με πιρςξπξιηςικϊ γαλβαμίρμαςξπ. 
 

1.3. Ζλεκςοξρςαςική βατή πξϋδοαπ 
 

Για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία ςχμ ριδηοξψρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ, πέοαμ ςξσ γαλβαμίρμαςξπ ρε 
θεομϊ μπάμιξ φεσδοαογϋοξσ και για διάτξοεπ αουιςεκςξμικέπ λϋρειπ υοχμαςιρμξϋ, θα γίμεςε 
ηλεκςοξρςαρςική βατή ςξσ ιρςξϋ με υοόμαςα ρκϊμηπ πξϋδοαπ αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 
Ζ ηλεκςοξρςαςική βατή με υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ βάρη πξλσερςέοα TGICFREE, είμαι ιδαμική για ςη βατή 
μεςαλλικόμ επιταμειόμ ενχςεοικξϋ υόοξσ, ξι ξπξίεπ υοειάζξμςαι μεγάλη αμςξυή ρςξ υοϊμξ και ρςα 
υςσπήμαςα. ξ υοόμα βάρηπ πξλσερςέοα παοξσριάζει εναιοεςική αμςξυή ρςημ ηλιακή ακςιμξβξλία, ρςιπ 
αλλαγέπ ςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ και ρςημ θεομξκοαρία, ποξρτέοει δε μεγάλεπ μηυαμικέπ και υημικέπ 
αμςξυέπ. 
Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή ποϊρτσρη ςξσ υοόμαςξπ ρςημ μεςαλλική επιτάμεια θα επιςσγυάμεςαι ρςιπ 
γαλβαμιρμέμεπ εμ θεομό επιτάμειεπ ή ακϊμα και ρε μη γαλβαμιρμέμεπ, αλλά ατξϋ έυξσμ επενεογαρςεί με 
τχρτξοική κοσρςάλλχρη με φεσδάογσοξ. 
Ζ βατή ςχμ ριδηοξψρςόμ θα γίμεςαι με ηλεκςοξρςαςικέπ ρσρκεσέπ φεκαρμξϋ με πιρςϊλια ηλεκςοξςοιβήπ 
ςϋπξσ T.R.  
ξ υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ πξσ θα υοηριμξπξιείςαι θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, Δσοχπαψκήπ ποξέλεσρηπ, 
θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ πξιϊςηςαπ και θα είμαι επιλξγήπ ςηπ Σπηοερίαπ. 
Ζ εγγϋηρη για ςξ αμενίςηλξ ςξσ υοόμαςξπ, θα είμαι 10 υοϊμια.  
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1.4. Δμδεικςικάρυέδια &διαρςάρειπ βοαυιϊμχμ 
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Οίμακαπ 11 – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ & Οιρςξπξιήρειπ Γαλβαμιρμέμξσ βοαυίξμα καςάλληλξσ για 
ςξπξθέςηρη επί ιρςξϋ ΔΔΔΔΖΔ 

Α/
Α 

Οεοιγοατή Απαίςηρη 

1 Γεμικά 
υαοακςηοιρςικ
ά 

Λξμϊπ – διπλϊπ ή πξλλαπλϊπ βοαυίξμαπ γαλβαμιρμέμξπ και  βαμμέμξπ  απϊ υάλσβα θεοµήπ 
έλαρηπ πξιϊςηςαπ S235JR καςά ΔΜ 10025 καςαρκεσαρμέμξπ καςά EN 10219. Ξ βοαυίξμαπ θα 
τέοει ςα καςάλληλα εναοςήμαςα για ςημ ρςήοινή ςξσ ρςξμ ιρςϊ και ςημ καςάλληλη διαςξμή Τ48 
έχπ Τ60. 

2 Γαλβάμιρμα 
εμθεομό 

Ξι ριδηοξψρςξί και ςα εναοςήμαςα ςξσπ, μεςά ςημ ρσγκϊλληρη ςξσπ θα ελέγυξμςαι 
διαρςαριξλξγικά, θα καθαοίζξμςαι ξι ςσυϊμ ξνείεπ ακμέπ ςξσπ και θα ξδεϋξσμ για γαλβάμιρμα 
εμ θεομό ερχςεοικά και ενχςεοικά βάρει Διεθμόμ Οοξςϋπχμ: ΔΜ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Ζ διαδικαρία γαλβαμίρμαςξπ θα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ιαθαοιρμϊπ επιτάμειαπ ρεδιάλσμα HCI  

 Νέπλσμα με μεοϊ (ρε δσξ τάρειπ). 

 Δμβάπςιρη ιρςόμ ρε διάλσμα FLUX για καλϋςεοη ποϊρτσρη ςξσ φεσδαογϋοξσ 

 Οοξθέομαμρη ρενηοαμςήοιξ -  ρςεγμχςήοιξ 

 Δμβάπςιρη ρε μπάμιξ φεσδαογϋοξσ μήκξσπ 13,000mm ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε 
θεομξκοαρία 450ξC,  ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι ραμ ποόςη ϋλη φεσδάογσοξπ 
καθαοϊςηςαπ μεγαλϋςεοηπ απϊ 99,99% 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ γαλβαμιρμέμχμ ποξψϊμςχμ ατξοά: 

 Λέςοηρη πάυξσπ γαλβαμίρμαςξπ 

 Ξπςική επιθεόοηρηιρςόμ 

 Έλεγυξπ ποϊρτσρηπςξσφεσδαογϋοξσ. 

 

3 Ζλεκςοξρςαςικ
ή βατή 
πξϋδοαπ 

Για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία ςχμ ριδηοξψρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ θα γίμεςαι 
ηλεκςοξρςαρςική βατή ςξσ ιρςξϋ με υοόμαςα ρκϊμηπ πξϋδοαπ αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 

Ζ ηλεκςοξρςαςική βατή με υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ βάρη πξλσερςέοα TGICFREE, είμαι ιδαμική 
για ςη βατή μεςαλλικόμ επιταμειόμ ενχςεοικξϋ υόοξσ, ξι ξπξίεπ υοειάζξμςαι μεγάλη αμςξυή 
ρςξ υοϊμξ και ρςα υςσπήμαςα.ξ υοόμα βάρηπ πξλσερςέοα παοξσριάζει εναιοεςική αμςξυή 
ρςημ ηλιακή ακςιμξβξλία, ρςιπ αλλαγέπ ςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ και ρςημ θεομξκοαρία, 
ποξρτέοει δε μεγάλεπ μηυαμικέπ και υημικέπ αμςξυέπ. 

Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή ποϊρτσρη ςξσ υοόμαςξπ ρςημ μεςαλλική επιτάμεια θα επιςσγυάμεςαι 
ρςιπ γαλβαμιρμέμεπ εμ θεομό επιτάμειεπ ή ακϊμα και ρε μη γαλβαμιρμέμεπ, αλλά ατξϋ έυξσμ 
επενεογαρςεί με τχρτξοική κοσρςάλλχρη με φεσδάογσοξ. 

Ζ βατή ςχμ ριδηοξψρςόμ θα γίμεςαι με ηλεκςοξρςαςικέπ ρσρκεσέπ φεκαρμξϋ με πιρςϊλια 
ηλεκςοξςοιβήπ ςϋπξσ T.R.  

ξ υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ πξσ θα υοηριμξπξιείςαι θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, Δσοχπαψκήπ 
ποξέλεσρηπ, θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ πξιϊςηςαπ και θα είμαι επιλξγήπ ςηπ 
Σπηοερίαπ. 

Ζ εγγϋηρη για ςξ αμενίςηλξ ςξσ υοόμαςξπ, θα είμαι 10 υοϊμια. 
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4 Δμδεικςικέπ 
διαρςάρειπ 
βοαυιϊμχμ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ IΔ  
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ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΖ ΑΝΞΜΘΙΞΣ  [ΙΠΔΛΑΡΞΣ] ΔΘΙΣΞΣ ΞΔΞΤΩΘΡΛΞΣ 

 

  Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ ξδξτχςιρμξϋ ποξβλέπξμςαι θέρειπ τχςιρςικόμ 

ρημείχμ εγκαςερςημέμα ρε εγκάοριεπ διαςάνειπ ρσομαςϊρυξιμχμ (Ρυέδιξ 1),  ρε απϊρςαρη μέυοι 

ςοιάμςα (30) μέςοχμ μεςανϋ ςξσπ και ϋφξπ απϊ 7 έχπ 8 μέςοα.  

 

Ρυέδιξ 1: Δμδεικςικϊ ρυέδιξ εγκάοριαπ διάςανηπ (κάςξφη) κοεμαρςξϋ δικςϋξσ για ςημ ρςήοινη τχςιρςικξϋ 

ρόμαςξπ.  

 

Ξι θέρειπ ςχμ εγκάοριχμ ρημείχμ θα σπξδειυθξϋμ απϊ ςημ Σπηοερία, εμό για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ εκςϊπ ςχμ παοαπάμχ αματεοθέμςχμ θα γίμει εγκαςάρςαρη διαμήκξσπ 

ρσομαςϊρυξιμξσ απϊ εγκάορια διάςανη ρε εγκάορια διάςανη (απϊ τχςιρςικϊ ρόμα ρε τχςιρςικϊ 

ρόμα) ςξ ξπξίξ θα ρσγκοαςεί ςξ  καλόδιξ ηλεκςοξδϊςηρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, ςϋπξσ 

E1VV-U,-R,-S(NYY), ξμξμ. ςάρηπ 600/1000V με μϊμχρη απϊ μαμδϋα PVC, διαςξμήπ απϊ 3Υ4mm2 

έχπ 5Υ4mm2. ξ καλόδιξ θα εκκιμεί απϊ ςα στιρςάμεμα Οίλλαο (ή/και απϊ ρημεία πξσ θα 

σπξδείνει η Σπηοερία) και θα αρταλίζξμςαι ρςξμ Ζλεκςοικϊ Οίμακα ςξσ κάθε Οίλλαο, εμό κάθε 

γοαμμή θα ελέγυεςαι απϊ νευχοιρςϊ  οελέ διατσγήπ. ξ καλόδιξ θα αμαοςάςαι ρςξ 

ρσομαςϊρυξιμξ με καςάλληλα μεςαλλικά ρςηοίγμαςα αμά 40 εκαςξρςά.   
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  Αμά ςοειπ εγκάοριεπ διαςάνειπ θα εγκαθίρςαςαι εγκάορια διάςανη διπλξϋ ρσομαςϊρυξιμξσ 

(Ρυέδιξ 2), όρςε μα εναρταλίζεςαι η δσμαςϊςηςα επέμβαρηπ ρε ςμήμαςα ςξσ δικςϋξσ, υχοίπ ςξμ 

κίμδσμξ καςάοοεσρηπ ςηπ ρσμξλικήπ εγκαςάρςαρηπ.      

 

Ρυέδιξ 2: Δμδεικςικϊ ρυέδιξ διπλήπ εγκάοριαπ διάςανηπ (κάςξφη) κοεμαρςξϋ δικςϋξσ & λεπςξμέοεια ςξσ 

οξμβξειδή διακλαδχςήοα.  

 

 Ξι θέρειπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και η διάςανη ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ θα σπξδειυθξϋμ απϊ 

ςημ Σπηοερία. Ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ σπάουει κςίοιξ ρςημ ξικξδξμική γοαμμή η ρςήοινη θα 

γίμεςαι επί γαλβαμιρμέμξσ κξλξσοξκχμικξϋ, κσλιμδοικξϋ ή ςηλερκξπικξϋ ιρςξϋ ϋφξσπ 7,5 

μέςοχμ. Ζ ρςήοινη ςξσ ρσομαςϊρυξιμξσ ρςξμ ιρςϊ θα γίμεςαι με καςάλληλξ κοίκξ αγκϋοχρηπ 

(Ρυέδιξ 3), ακξλξσθόμςαπ αμςίρςξιυεπ καςά ςα λξιπά διαςάνειπ ςχμ ρυεδίχμ 1 & 2. Ξπξιαδήπξςε 

άλλη ςευμική λϋρη θα ποέπει μα έυει ςημ ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ ςηπ 

Οοξμήθειαπ. α γεχμεςοικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ιρςόμ (διάμεςοξπ βάρηπ, διάμεςοξπ κξοστήπ, 

πάυξπ ελάρμαςξπ, ςοϊπξπ θεμελίχρηπ, πλάκα έδοαρηπκ.λ.π.) καθόπ και ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ 

βάρηπ θεμελίχρηπ ςξσ ιρςξϋ (διαρςάρειπ, ρϋμθερη και ξπλιρμϊπ ρκσοξδέμαςξπ, 

διαρςαριξλξγηρηαγκσοίχμκ.λ.π.) θα σπξδειυθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ξ ξπξίξπ θα είμαι 

σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ρςαςική μελέςη ςξσ ιρςξϋ για ςημ ρσγκοάςηρη ςϊρξ ςξσ δικςϋξσ ϊρξ 

και ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ πξσ ποξρτέοει. 

 α γεμικά ςευμικά υαοακςηοιρςικά  ςξσ ιρςξϋ αμαλϋξμςαι παοακάςχ: 

 Όφξπιρςξϋ 7,5μ 

 Σλικϊ καςαρκεσήπ: Γαλβαμιρμέμξπριδηοξψρςϊπ 
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 Ιαςάλληλξπ για ςάμσρη ρσομαςϊρυξιμξσ, ξοιζϊμςιξσ τξοςίξσ κξοστήπ κας’ ελάυιρςξ 

400kg. 

 

 

Ρυέδιξ 3: Δμδεικςικά ρυέδια απλήπ εγκάοριαπ διάςανηπ (ρςήοινη 1) και διπλήπ εγκάοριαπ διάςανηπ 

(ρςήοινη 2)  κοεμαρςξϋ δικςϋξσ με ςξ έμα άκοξ ρε ρσμδεδεμέμξ ρε ιρςϊ.  

 

  ξ ρσομαςϊρυξιμξ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ δικςϋξσ θα είμαι διαμέςοξσ 

8mm, ϊλα ςα σλικά και μικοξωλικά (ϊπχπ απξςσπόμξμςαι ρςα ρυέδια) θα είμαι γαλβαμιρμέμα. Ζ 

μέρη απϊρςαρη απϊ ςξίυξ ρςήοινηπ ρε ςξίυξ ρςήοινηπ ή ιρςϊ είμαι 12 μέςοα και η μέρη απϊρςαρη 

απϊ τχςιρςικϊ ρόμα ρε τχςιρςικϊ ρόμα είμαι απϊ 25 έχπ 30 μέςοα. Ξπξιξδήπξςε επιπλέξμ 

μήκξπ ρσομαςϊρυξιμξσ απαιςηθεί θα βαοϋμει απξκλειρςικά ςξμ Αμάδξυξ ποξμηθεσςή. Δπίρηπ ξ 

Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εγκαςαρςήρει ξπξιξδήπξςε σλικϊ ή μικοξωλικϊ απαιςηθεί για 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 203 

ςημ πλήοη, αρταλή και έμςευμη καςαρκεσή ςξσ κοεμαρςξϋ δικςϋξσ, όρςε μα εναρταλίζεςαι η 

ςξπξθέςηρη και ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ρςιπ θέρειπ ςξσπ.   

 

Δμδεικςικά σλικά και ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ: 

 

Αοίθμηρη Δνάοςημα κοεμαρςξύ δικςύξσ ευμικά υαοακςηοιρςικά 

1 Ρσομαςϊρυξιμξ 8mm διάμεςοξπ, γαλβαμιρμέμξ, αμςξυήπ 

ςξσλάυιρςξ 1390Kg. 

2 Άγκιρςοα ή ρςελέυη αγκϋοχρηπ Γαλβαμιρμέμξ, Λ12, ρςεοεχμέμξ επί ςξίυξσ 

με καςάλληλα υημικά βϋρμαςα. 

3 Δμςαςήοαπ ρσομαςϊρυξιμξσ 1/2’’ Υ 10 5/8’’, γαλβαμιρμέμξ. 

4 Ρτιγκςήοαπ απλξϋρσομαςϊρυξιμξσ Γαλβαμιρμέμξ, 3/8’’ 

5 Ρτιγκςήοαπ διαρςασοχμέμξσ ρσομαςϊρυξιμξσ Ιαςάλληλχμ διαρςάρεχμ, γαλβαμιρμέμξπ. 

6 Βοϊγυξπ ποϊρδερηπ (οξδάμςζα) Γαλβαμιρμέμξ 1 ¾’’’. 

7 Διακλαδχςήοαπ ρσομαςϊρυξιμξσ Ισκλικϊπ διαμέςοξσ 14mm, γαλβαμιρμέμξπ. 

8 Ιοίκξπ αγκϋοχρηπ μεςά κξυλιχςξϋ πϋοξσ ½’’ 

(Μασςικϊ κλειδί) 

Γαλβαμιρμέμξ. 

9 Ιαλόδια ςοξτξδξρίαπ E1VV-U,-R,-S(NYY), ξμξμ. ςάρηπ 600/1000V 

με μϊμχρη απϊ μαμδϋα PVC, διαςξμήπ απϊ 

3Υ4mm2 έχπ 5Υ4mm2 

10 Δναοςήμαςα ποϊρδερηπ καλχδίξσ Λεςαλλικά- γαλβαμιρμέμα αμά 40 εκαςξρςά. 

11 Πξμβξειδήπ διακλαδχςήοαπ Γαλβαμιρμέμξπ 110mm X 160mm. 

 

H ςιμή ρςξ ςιμξλϊγιξ ςηπ μελέςηπ είμαι αμηγμέμη και πεοιλαμβάμει: 

 ημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ σλικόμ για ςημ καςαρκεσή ςξσ κοεμαρςξϋ 

δικςϋξσ, ϊπχπ πεοιγοάτηκε παοαπάμχ. 

 ημ ποξμήθεια, εγκαςάρςαρη, ρςήοινη, ρϋμδερη και δξκιμή ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ 

καλχδίχμ ηλεκςοξδϊςηρηπ, και ςχμ απαοαίςηςχμ ηλεκςοξλξγικόμ σλικόμ ϊπχπ 

αμαλσςικά πεοιγοάτηκε παοαπάμχ. 

 

 

 

Ρυεςικά με ςιπ ποξςειμϊμεμεπ διαςάνειπ: 

1. Ξι ρυεδιαρμέμεπ ςσπικέπ διαςάνειπ καςαρκεσήπ ςχμ εμαεοίχμ δικςϋχμ δεμ εναμςλξϋμ, ϊλεπ ςιπ 

δσμαςέπ πεοιπςόρειπ . Ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη δεμ εμπίπςει ρε κάπξια απϊ ςιπ ήδη 

σπξδεικμσϊμεμεπ λϋρειπ, θα αμςιμεςχπιρςεί με καςάλληλξ ρσμδσαρμϊ ςμημάςχμ ςχμ διαςάνεχμ 

ασςόμ. 

2. Ζ ςάμσρη ςχμ ανξμικόμ ρσομαςϊρυξιμχμ θα είμαι απξλϋςχπ επιμελημέμη, όρςε ςα 

ρσομαςϊρυξιμα μα είμαι ποακςικά ξοιζϊμςια (υχοίπ βέλξπ ή κλίρη). 

3. Ιάθε ρσομαςϊρυξιμξ θα ρςηοίζεςαι ρε ςξσλάυιρςξμ δϋξ ρημεία ρςα ξικξδξμικά ρςξιυεία. 

4. Ζ ϊλη καςαρκεσή θα ρσμδσάζει ςημ απλϊςηςα ςηπ καςαρκεσήπ με ςημ αοςιϊςεοη αιρθηςικά 
ςελική εικϊμα ςξσ δικςϋξσ.     
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Άγκιζηρα αγκύρωζης

2. Δνηαηήρας

3. θιγκηήρας απλού ζσρμαηόζτοινοσ

4. Βρόγτος πρόζδεζης (Ροδάνηζα)

5. Γιακλαδωηήρας

6. Νασηικό κλειδί

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ.Δ 

ΣΟΘΙΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ ΔΜΑΔΠΘΞΣ ΔΘΙΣΞΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ρυέδιξ 1 
 
  
 
 
 
   
 
Ρςξ ρυέδιξ 1 ταίμεςαι η λεπςξμέοεια ςηπ βαρικήπ ρςήοινηπ ςξσ ρσομαςϊρυξιμξσ ρςιπ 
παοάπλεσοεπ ξικξδξμέπ. Για ςημ ρςήοινη εμϊπ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ θα σλξπξιξϋμςαι δϋξ 
διαςάνειπ ραμ ασςή ςξσ ρυεδίξσ 1, εκαςέοχθεμ ςηπ ξδξϋ.  
 
  Ρςιπ επϊμεμεπ ρελίδεπ ακξλξσθξϋμ διάτξοεπ ςσπικέπ διαςάνειπ, πξσ δϋμαςαι μα 
ακξλξσθηθξϋμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ δικςϋξσ. Ζ Σπηοερία διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα σπξδείνει 
ςημ πιξ εμδεδειγμέμη πεοίπςχρη, πξσ εναρταλίζει ςημ βέλςιρςη λϋρη εγκαςάρςαρηπ ςξσ 
κοεμαρςξϋ δικςϋξσ. 
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     ΡΈΚΔΥΞΡ ΑΓΙΣΠΩΡΔΩΡ ΔΟΘ ΞΘΥΞΣ 
 
 
                                                ΡΈΚΔΥΞΡ ΑΓΙΣΠΩΡΔΩΡ ΔΟΘ ΘΡΞΣ 
 
 
                  ΑΜΣΡΖΠΑΡ ΡΣΠΛΑΞΡΥΞΘΜΞΣ ΛΔ ΙΠΘΙΞ ΙΑΘ ΑΓΙΘΡΠΞ 
 
 
    ΜΑΣΘΙΞ ΙΚΔΘΔΘ 
 
     
         ΠΞΔΑΕΑ 
 
                                                ΡΤΘΓΙΘΖΠΑΡ ΡΣΠΛΑΞΡΥΞΘΜΞΣ 
 
 
 
       ΡΤΘΓΙΘΖΠΑΡ ΔΘΑΡΑΣΠΞΣΛΔΜΞΣ ΡΣΠΛΑΞΡΥΞΘΜΞΣ 
 
                 ΙΣΙΚΘΙΞΡ ΔΘΑΙΚΑΔΩΖΠΑΡ 
 
    
                                              ΠΘΓΩΜΘΙΞΡ ΔΘΑΙΚΑΔΩΖΠΑΡ (ΠΘΩΜ ΔΘΔΣΗΣΜΡΔΩΜ) 
 
 
   ΠΞΛΒΞΔΘΔΖΡ ΔΘΑΙΚΑΔΩΖΠΑΡ (ΔΡΡΑΠΩΜ ΔΘΔΣΗΣΜΡΔΩΜ) 
 
 
       ΔΓΙΑΠΡΘΞ ΡΣΠΛΑΞΡΥΞΘΜΞ 8 ΥΘΚ. 
 
                                    ΑΝΞΜΘΙΞ ΡΣΠΛΑΞΡΥΞΘΜΞ 8 ΥΘΚ. 
 
    
                 ΞΘΥΞΡ Ζ ΞΘΙΞΔΞΛΘΙΞ ΡΞΘΥΔΘΞ 
 
    
 
 
     
    ΡΘΔΖΠΞΘΡΞΡ 
 
 
 
       ΤΩΘΡΘΙΞ ΡΩΛΑ 
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ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ 

1. Ξι ρυεδιαρμέμεπ ςσπικέπ διαςάνειπ καςαρκεσήπ ςχμ εμαεοίχμ δικςϋχμ δεμ εναμςλξϋμ, ϊλεπ 
ςιπ δσμαςέπ πεοιπςόρειπ . Ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη δεμ εμπίπςει ρε κάπξια απϊ ςιπ ήδη 
σπξδεικμσϊμεμεπ λϋρειπ, θα αμςιμεςχπιρςεί με καςάλληλξ ρσμδσαρμϊ ςμημάςχμ ςχμ 
διαςάνεχμ ασςόμ. 

2.  μήμαςα πξσ υαοακςηοίζξμςαι με ςξ ρϋμβξλξ 2Υ λαμβάμξμςαι χπ διπλά. 
3. Ζ ςάμσρη ςχμ ανξμικόμ ρσομαςϊρυξιμχμ θα είμαι απξλϋςχπ επιμελημέμη, όρςε ςα 

ρσομαςϊρυξιμα μα είμαι ποακςικά ξοιζϊμςια (υχοίπ βέλξπ ή κλίρη) ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςχμ 
ξδόμ. 

4. Ιάθε ρσομαςϊρυξιμξ θα ρςηοίζεςαι ρε δϋξ ρημεία ρςα ξικξδξμικά ρςξιυεία. 
5. Ζ ρυέρη ςηπ ξοιζϊμςιαπ και ανξμικήπ απϊρςαρηπ μεςανϋ ξπξιξσδήπξςε τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ 

και ςχμ ρημείχμ αγκσοόρεχπ ςχμ ρυεςικόμ ποξπ ςξ ρόμα εγκάοριχμ ρσομαςϊρυξιμχμ, θα 
είμαι καςά ςξ δσμαςϊ μικοή και ρε κάθε πεοίπςχρη μικοϊςεοη ςηπ μιρήπ ςηπ αμςίρςξιυηπ 
απϊρςαρηπ μεςανϋ δϋξ διαδξυικόμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ. 

6. Ζ ϊλη καςαρκεσή θα ρσμδσάζει ςημ απλϊςηςα ςηπ καςαρκεσήπ με ςημ αοςιϊςεοη αιρθηςικά 
ςελική εικϊμα ςξσ δικςϋξσ.     

 

 

 

Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 
 

Ξι Λελεςηςέπ Ληυαμικξί 
 
 
 
 

Γιόογξπ Ξικξμϊμξσ 
Ζλεκςοξλϊγξπ Ληυαμικϊπ 

 
 
 
 

Διοήμη Αοαμπαςζή 
Ληυαμξλϊγξπ Ληυαμικϊπ 

 
 
 
 

Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 
 

Δ Κ Δ Υ Η Ζ Ι Δ 
 
 

Ζ Οοξψρςαμέμη ςμήμαςξπ 
Λελεςόμ & ευμικόμ Έογχμ 

 
 
 
 
 
 

Υαςζηαμςχμίξσ Λαοία 
ΑουιςέκςχμΛηυαμικϊπ 

Θχάμμιμα, Ρεπςέμβοιξπ 2018 
 

Η Δ Ω Π Ζ Η Ζ Ι Δ 
 
 

Ξ Αμαπληοχςήπ Οοξψρςάμεμξπ 
Διεϋθσμρηπ ευμικόμ 

Σπηοεριόμ 
 
 
 
 
 

ΛποίκξπΞοέρςηπ 
ΟξλιςικϊπΛηυαμικϊπ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ II –  Διδική Ρσγγοατή Σπξυοεώρεχμ 

 

Άοθοξ 1: ΔΙΔΚΔΡΖ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ, ΔΠΓΑΡΘΩΜ ΙΑΘ ΔΓΙΑΑΡΑΡΖΡ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ 

 

i) Ιαθ΄ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ και ςχμ εογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει 

μα ρσμεογάζεςαι ρςεμά με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, σπξυοεξϋςαι δε μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ 

ξπξιερδήπξςε παοαςηοήρειπ ςηπ ρυεςικά με ςημ εκςέλερή ςηπ. 

 

ii) Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα εμεογεί με επιμέλεια και τοξμςίδα, όρςε μα εμπξδίζει ποάνειπ ή 

παοαλείφειπ, πξσ θα μπξοξϋραμ μα έυξσμ απξςέλερμα αμςίθεςξ με ςξ ρσμτέοξμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

iii) Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα εκυχοεί ςη ρϋμβαρη ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ, ξϋςε μα 

αμαθέςει σπεογξλαβικά ρε ςοίςξσπ μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, 

πλημ ϊρχμ έυει δηλόρει ρςημ ποξρτξοά ςξσ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, υχοίπ 

ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η ξπξία δίδεςαι, καςά ςημ 

απϊλσςη κοίρη ςηπ, ρε ϊλχπ εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ. Ρε πεοίπςχρη εκυόοηρηπ, 

σπεογξλαβίαπ κλπ., ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρκξμίζει ρςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά ρε ποόςη αίςηρη ασςήπ. Ρε καμία δε αμάλξγη πεοίπςχρη ξ 

Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ 

αμάθερηπ εογαριόμ ρε ςοίςξσπ ή εκυόοηρηπ ή σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή 

ρσμδέεςαι ρσμβαςικά με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. Δάμ ςξ ρσμβαςικϊ ςίμημα εκυχοηθεί εμ 

ϊλχ ή εμ μέοει ρε οάπεζα, καςά ςα χπ άμχ, ρε πεοίπςχρη πξσ, για λϊγξσπ πξσ άπςξμςαι 

ρςιπ ρσμβαςικέπ ρυέρειπ μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ, δεμ ποξκϋφει εμ ϊλχ ή εμ 

μέοει σπέο ςηπ οάπεζαπ ςξ εκυχοξϋμεμξ ςίμημα (εμδεικςικά αματέοξμςαι έκπςχρη 

Αμαδϊυξσ, απξμείχρη ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, αμαρςξλή εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

διακξπή ρϋμβαρηπ, καςαλξγιρμϊπ οηςοόμ, ρσμβιβαρμϊπ κλπ.) η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ 

έυει καμία εσθϋμη έμαμςι ςηπ εκδϊρεχπ οάπεζαπ. 

Ζ δσμαςϊςηςα εκυόοηρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ γίμεςαι καςϊπιμ γμχμξδξςήρεχπ ςηπ 

Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και ςηπ γοαπςήπ έγκοιρηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

iv) Ξ Αμάδξυξπ ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ ή ςηπ Διακήοσνηπ 

ή ςηπ Οοξρτξοάπ ςξσ, έυει σπξυοέχρη μα απξζημιόρει ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ή και ςξ 

Δλλημικϊ Δημϊριξ, για κάθε θεςική και απξθεςική ζημία πξσ ποξκάλερε με ασςήμ ςημ 

παοάβαρη εν ξιαρδήπξςε αιςίαπ και αμ ποξέουεςαι, αλλά μέυοι ςξ ϋφξπ ςξσ πξρξϋ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ. 

 

v) Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα εκςελεί ςα καθήκξμςα πξσ αμαλαμβάμει ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ, ςηπ διακήοσνηπ, ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, 

διατξοεςικά σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει καςά μϊμξ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ξι πιξ πάμχ 

ϊοξι εομημεϋξμςαι ρϋμτχμα με ςημ καλή πίρςη και αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ 

καλϋςεοη εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ και ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 

Ωρςϊρξ, ρε πεοίπςχρη αμςίταρηπ ή αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ 

καςά ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ ςξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η παοξϋρα διακήοσνη, η απϊταρη 

καςακϋοχρηπ και η ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ. 
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vi) Ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ϊςι η ποξμήθεια, η εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ και η εγκαςάρςαρη ςξσ ενξπλιρμξϋ θα εκςελερθεί ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και 

ποξωπξθέρειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και ϊςι ςα σπϊ ποξμήθεια ποξψϊμςα θα πληοξϋμ ϊλεπ ςιπ 

ιδιϊςηςεπ και υαοακςηοιρςικά πξσ ποξβλέπξμςαι ρςη Ρϋμβαρη ασςή και θα ρςεοξϋμςαι 

ξπξιχμδήπξςε ελαςςχμάςχμ (ξτειλϊμεμχμ εμδεικςικά ρε ελλιπή ρυεδίαρη, πλημμελή 

καςαρκεσή, ελαςςχμαςικά σλικά, μη απϊδξρη ςηπ τχςειμϊςηςαπ καςά ςημ λειςξσογία ςξσ 

ενξπλιρμξϋ, απξοοϊτηρη ιρυϋξπ μεγαλϋςεοη απϊ ςημ ποξβλεπϊμεμη ρςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ, κλπ) και ϊςι θα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ ποξδιαγοατέπ, λειςξσογίεπ, 

απξςελέρμαςα και ιδιϊςηςεπ, ϊπχπ ασςέπ ποξδιαγοάτξμςαι ρςη Διακήοσνη. 

 

vii) Ξι διαγχμιζϊμεμξι, ποιμ ςημ σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ, ξτείλξσμ μα έυξσμ 

διαμξοτόρει πλήοη και ρατή εικϊμα ςχμ ςξπικόμ υαοακςηοιρςικόμ και ςχμ 

ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ υόοχμ εγκαςαρςάρεχμ και εογαριόμ. Ζ ξικξμξμική ςξσπ ποξρτξοά 

ξτείλει μα έυει λάβει σπϊφη ϊλεπ ςιπ εογαρίεπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, έρςχ και εάμ ασςέπ δεμ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ Οαοάοςημα Θ. Ξ 

Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη κάλσφηπ κάθε δαπάμηπ για επιπλέξμ σλικά ή εογαρίεπ πξσ 

θα υοειαρςεί για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ ενξπλιρμξϋ, ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και ςημ 

παοάδξρη ςξσ υόοξσ ρςημ αουική ςξσ καςάρςαρη και δεμ θα ποαγμαςξπξιηθεί σπέοβαρη 

ςξσ πξρξϋ ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσπ ποξρτξοάπ για ςημ εκςέλερη ςξσ ρσμβαςικξϋ ςξσ 

αμςικειμέμξσ. 

 

viii) Ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή: 

 

 ϊςι ϊλξπ ξ ενξπλιρμϊπ θα είμαι καςά ςημ παοάδξρή ςξσ καιμξϋογιξπ και θα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ ϊλα ςα απαοαίςηςα πιρςξπξιηςικά ρϋμτχμα με ςα αμαγοατϊμεμα 

ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ διακήοσνηπ 

 ασςξςελόπ ςημ καλή και ποξρήκξσρα λειςξσογία ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και 

ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηλεδιαυείοιρηπ για διάρςημα ςξσλάυιρςξμ δέκα (10) εςόμ μεςά 

ςημ παοάδξρή ςξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ τχςιρςικόμ, ςχμ ξπξίχμ ξ υοϊμξπ ζχήπ 

ςξσπ είμαι μικοϊςεοξπ ςχμ 10 εςόμ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα λάβει σπϊφη ςξσ ςξ 

πλήθξπ και ςξ κϊρςξπ αμςικαςάρςαρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρςη διάοκεια ασςήπ ςηπ 

πεοιϊδξσ. Ζ εγγϋηρη ασςή καλϋπςει ϊυι μϊμξ ςημ πεοίπςχρη καςαρςοξτικξϋ 

ρτάλμαςξπ ςχμ τχςιρςικόμ, αλλά και ςημ πεοίπςχρη εμταμξϋπ μείχρηπ ςηπ 

τχςειμήπ οξήπ ςξσπ (μειχμέμη απϊδξρη) ή ςημ εμτάμιρη τχςειμήπ πάλμχρηπ 

(flickering) μεςοξϋμεμηπ με παλμξγοάτξ πξσ τέοει τχςξδίξδξ. έλξπ, είμαι 

ποξταμέπ ϊςι η εγγϋηρη ασςή καλϋπςει ςιπ πεοιπςόρειπ ξοθήπ λειςξσογίαπ και ϊυι 

πεοιπςόρειπ κλξπόμ, βαμδαλιρμόμ ή τσρικόμ καςαρςοξτόμ.  

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει: 

o ημ αμςικαςάρςαρη ή/και επιρκεσή και επαμαςξπξθέςηρη ξπξιξσδήπξςε 

σλικξϋ (τχςιρςικξϋ, σλικξϋ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηλεδιαυείοιρηπκ.ξ.κ.) 

παοξσριάρει ποξβλήμαςα λειςξσογίαπ για ϊλξ ςξ διάρςημα ςηπ εγγϋηρηπ.  

o ημ παοξυή ςευμικήπ σπξρςήοινηπ καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ 

εγγϋηρηπ για επίλσρη ςσυϊμ ποξβλημάςχμ μέρχ ςηλετόμξσ, fax, καθόπ και 

ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ (e-mail). 

α παοαπάμχ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ιδία μέρα (ςευμικά και ποξρχπικϊ) ςξσ 

αμαδϊυξσ υχοίπ καμία ποϊρθεςη επιβάοσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 
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Ρςημ πεοίπςχρη διαπίρςχρηπ μη καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ εγκαςερςημέμχμ σλικόμ, 

ξ ΞΑ ειδξπξιεί εγγοάτχπ μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ ςξμ αμάδξυξ. Ξ 

Αμάδξυξπ θα ποέπει μα έυει ποξβεί ρςιπ απαοαίςηςεπ εογαρίεπ για ςξμ έλεγυξ και 

απξκαςάρςαρη ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ: 

 εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςχμ 72 χοόμ απϊ ςημ υοξμική ρςιγμή ςηπ 

ειδξπξίηρηπ για ςη βλάβη (μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ, fax ή και 

ςηλετχμικξϋ μημϋμαςξπ) ετϊρξμ η ειδξπξίηρη έγιμε απϊ Δεσςέοα μέυοι και 

Οαοαρκεσή ρε εογάριμεπ ημέοεπ και ρςξ διάρςημα απϊ 09:00 έχπ 17:00 ή 

 εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςχμ 72 χοόμ απϊ ςξ ποχί (09:00)  ςηπ 

επϊμεμηπ εογάριμηπ ημέοαπ ετϊρξμ η ειδξπξίηρη έγιμε εκςϊπ ςχμ πιξ πάμχ 

ημεοόμ και χοόμ.  

 Ρςημ πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία η απξκαςάρςαρη ςηπ βλάβηπ δεμ 

ρσμςελερςεί εμςϊπ ςξσ αμχςέοχ διαρςήμαςξπ ςϊςε θα επιβάλλεςαι ρςξμ 

Αμάδξυξ οήςοα πξρξϋ ςεςοακξρίχμ ραοάμςα εσοό (450€) για κάθε ημέοα 

καθσρςέοηρηπ. Οοξκειμέμξσ η παοαπάμχ παοέμβαρη μα είμαι ετικςή, ξ 

Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διαςηοεί αμςαλλακςικά (τχςιρςικά 

ρόμαςα, Drivers, Ledmodules, αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ κ.ξ.κ.) είςε ρε δικϊ 

ςξσ υόοξ -εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςξσ Δήμξσ- είςε ρςημ απξθήκη ςξσ Δήμξσ, 

καθόπ και μα διαςηοεί ρσμεογείξ πξσ θα γμχρςξπξιεί ρςημ Σπηοερία. Ξι 

παοαπάμχ απαιςήρειπ ιρυϋξσμ για ϊλξ ςξ διάρςημα ςξσ υοϊμξσ εγγϋηρηπ. 

 ξ ρϋμξλξ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και ενξπλιρμξϋ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ςηλεδιαυείοιρηπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ γοαπςή εγγϋηρη ςχμ 

καςαρκεσαρςόμ διάοκειαπ δέκα (10) εςόμ και θα ατξοά ρςξ ρϋμξλξ κάθε 

τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ και ενξπλιρμξϋ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηλεδιαυείοιρηπ.    

 Ξ υοϊμξπ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ εογαριόμ απϊ ςξμ αμάδξυξ θα είμαι 
ςξσλάυιρςξμ ςα πέμςε (5) έςη. 

 

ix) Ρςξμ Αμάδξυξ θα παοαδξθξϋμ απϊ ςημ Σπηοερία ρε μξοτϊςσπξshapefile ή ιρξδϋμαμξ, 

ϊλα ςα ρςξιυεία ςχμ στιρςάμεμχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ (θέρειπ, ςϋπξπ κ.ξ.κ.). Λε ςημ 

Ξοιρςική Οαοαλαβή ςξσ ενξπλιρμξϋ, ξ Αμάδξυξπ, για ςιπ αμάγκεπ πιρςξπξίηρηπ ςηπ 

ςξπξθέςηρηπ ςξσ ποξμηθεσϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ, σπξυοεξϋςαι μα παοαδόρει ηλεκςοξμικϊ 

αουείξ γεχυχοικήπ απεικϊμιρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και ςχμ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ 

Δπικξιμχμίαπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ ευμικήπ Σπηοερίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

ρςξ ξπξίξ θα απξςσπόμξμςαι ξι θέρειπ εγκαςάρςαρηπ ςχμ μέχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ 

ςϋπξσ LED (asbuilt) και ςχμ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ Δπικξιμχμίαπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι 

θέρειπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ είμαι στιρςάμεμεπ (πεοιπςόρειπ ςϋπχμ Δ, Ξ & Α), ςϊςε 

ξι ρσμςεςαγμέμεπ ςξσπ μπξοξϋμ μα αμςληθξϋμ απϊ ςημ στιρςάμεμη απξςϋπχρη ςηπ 

Σπηοερίαπ. 

 

x) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοάνει πλήθξπ μσκςεοιμόμ αεοξτχςξγοατιόμ ςηπ πεοιξυήπ 

παοέμβαρηπ (ποιμ και μεςά) για ςημ άοςια τχςξγοατική απξςϋπχρη ςηπ μέαπ μσκςεοιμήπ 

εικϊμαπ ςηπ πϊληπ. Ξι αεοξτχςξγοατίεπ μπξοεί μα είμαι δξοστξοικέπ σφηλήπ αμάλσρηπ ή 

μπξοξϋμ μα παοαυθξϋμ με drone, ετϊρξμ εναρταλιρθξϋμ ξι απαιςξϋμεμεπ άδειεπ απϊ ςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή. ξ κϊρςξπ θα αμαλητθεί πλήοχπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 
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xi) Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ είμαι έμχρη/ κξιμξποανία, ςα μέλη ςηπ είμαι απϊ κξιμξϋ 

και ειπ ξλϊκληοξμ σπεϋθσμα έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ ρϋμβαρη. συϊμ στιρςάμεμεπ μεςανϋ ςξσπ 

ρσμτχμίεπ πεοί καςαμξμήπ ςχμ εσθσμόμ ςξσπ έυξσμ ιρυϋ μϊμξμ ρςιπ ερχςεοικέπ ςξσπ 

ρυέρειπ και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ είμαι δσμαςϊμ μα ποξβληθξϋμ έμαμςι ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ χπ λϊγξπ απαλλαγήπ ςξσ εμϊπ μέλξσπ απϊ ςιπ εσθϋμεπ και ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ άλλξσ ή ςχμ άλλχμ μελόμ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Έογξσ. Δάμ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξπξιαδήπξςε απϊ ςα μέλη ςηπ έμχρηπ/ 

κξιμξποανίαπ, εναιςίαπ αμικαμϊςηςαπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή λϊγχ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ 

μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ςα σπϊλξιπα μέλη ρσμευίζξσμ μα έυξσμ ςημ 

εσθϋμη ξλξκλήοχρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ. 

 

xii) Ξ Αμάδξυξπ ξοίζει εκποϊρχπϊ ςξσ μα ςξμ εκποξρχπεί έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και 

μα εμεογεί κας’ εμςξλή και για λξγαοιαρμϊ ςξσ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη 

ρϋμβαρη. Αλλαγή ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ αματέοεςαι γοαπςά ρςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή και ιρυϋει μεςά απϊ ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ. Ξ εκποϊρχπξπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ είμαι, μεςανϋ άλλχμ, ενξσριξδξςημέμξπ μα ςξμ αμςιποξρχπεϋει ρε ϊλα ςα 

θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη ρϋμβαρη και μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ ξπξιαδήπξςε 

διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη ρϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ, ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί ρε 

ρσμαμςήρειπ με ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

xiii) Ξ Αμάδξυξπ θα είμαι πλήοχπ και απξκλειρςικά μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ ςήοηρη ςηπ 

ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ χπ ποξπ ςξ απαρυξλξϋμεμξ απϊ ασςϊμ ποξρχπικϊ για ςημ 

εκςέλερη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δεμ έυει σπξυοέχρη 

καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή ρςξ 

ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ή ςοίςχμ.  

 

xiv) Ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι για ςη διάθερη ςξσ αματεοξμέμξσ ρςημ ποξρτξοά ςξσ, 

επιρςημξμικξϋ και λξιπξϋ ποξρχπικξϋ, καθόπ επίρηπ και ρσμεογαςόμ, πξσ θα διαθέςξσμ 

ςημ απαιςξϋμεμη εμπειοία, ςευμξγμχρία και ικαμϊςηςα, όρςε μα αμςαπξκοιθξϋμ πλήοχπ 

ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ, σπϊρυεςαι δε και βεβαιόμει ϊςι θα επιδεικμϋξσμ πμεϋμα 

ρσμεογαρίαπ καςά ςιπ επατέπ ςξσπ με ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ και ςα ρςελέυη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ ή ςχμ εκάρςξςε σπξδεικμσξμέμχμ απϊ ασςήμ ποξρόπχμ. Ρε αμςίθεςη 

πεοίπςχρη, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα ζηςήρει ςημ αμςικαςάρςαρη μέλξσπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, ξπϊςε ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξβεί ρε αμςικαςάρςαρη με 

άλλξ ποϊρχπξ, αμάλξγηπ εμπειοίαπ και ποξρϊμςχμ.  

 

xv) Ρε πεοίπςχρη αμχςέοαπ βίαπ, η απϊδεινη ασςήπ βαοϋμει εν’ ξλξκλήοξσ ςξμ Αμάδξυξ. 

 

xvi) Ζ Αμαθέςξσρα Αουή απαλλάρρεςαι απϊ κάθε εσθϋμη και σπξυοέχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα ή 

απϊ κάθε άλλη αιςία καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ και ςχμ εογαριόμ. Ρε πεοίπςχρη 

ξπξιαρδήπξςε παοάβαρηπ ή ζημίαπ πξσ ποξκληθεί ρε ςοίςξσπ απϊ ςα τσρικά ποϊρχπα 

πξσ απαρυξλεί ξ Αμάδξυξπ ή ξι σπεογξλάβξι ασςξϋ, σπξυοεξϋςαι ξ Αμάδξυξπ μϊμξπ 

ασςϊπ ποξπ απξκαςάρςαρή ςηπ.  
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xvii) Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ -

εναιοξσμέμχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ αμχςέοαπ βίαπ- μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ ςσυϊμ υξοηγήθηκε, θα 

επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ, χπ ενήπ: 

α) για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 50% ςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί 

ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςξ 50% επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί 

ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ 

αμαδϊυξσ. Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα 

μα κηοϋνει ςξμ αμάδξυξ έκπςχςξ. 

 

xviii) Ζ αμαθέςξσρα αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ποξραομϊρει ςξ υοξμξδιάγοαμμα εκςέλερηπ 

ςηπ ποξμήθειαπ με μέγιρςξ ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςοιόμ (3) μημόμ πέοαμ ςηπ καςαληκςικήπ 

ημεοξμημίαπ ξλξκλήοχρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ ςημ εταομξγή πξιμικόμ οηςοόμ ειπ 

βάοξπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

xix) Ζ αμαθέςξσρα αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μεςαβάλλει ςημ ερχςεοική πξρϊςηςα ρςξ 

άοθοξ με  Α.. 06  (Τχςιρςικά ρόμαςα ξδξτχςιρμξϋ, καςάλληλξ για ςξπξθέςηρη ρε 

ιρςξϋπ ΔΔΔΔΖΔ, με τχςειμέπ πηγέπ ςευμξλξγίαπ διϊδχμ τχςξεκπξμπήπ (LED), ιρυϋξπ έχπ 

50W υχοίπ βοαυίξμα, θεομξκοαρίαπ υοόμαςξπ 3000Ι ή 4000Ι ( ςϋπξσπ Δ)  ΜΔΞ  

060.10.40.6α) μεςανϋ τχςιρςικόμ πξσ αμήκξσμ ρςιπ τχςξςευμικέπ καςηγξοίεπ Δ-1 & Δ-2. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα και εμό ξι εμδεικςικέπ πξρϊςηςεπ είμαι 700 ςεμ ρςημ Δ-1 και 300 ςεμάυια 

ρςημ Δ-2, θα μπξοξϋρε μα αλλάνει με ξπξιξμδήπξςε ρσρυεςιρμϊ πξρξςήςχμ, σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ςηπ μη μεςαβξλήπ ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ ήςξι ασςήπ ςχμ 1.000 ςεμαυίχμ. 

 

xx) Ξ αοιθμϊπ ςχμ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ Δπικξιμχμίαπ ρςξ ρϋρςημα ςηλεδιαυείοιρηπ έυει 

ποξκϋφει απϊ ςημ απαίςηρη ςξσ εμϊπ (1) Ιεμςοικξϋ Δλεγκςή για κάθε εκαςϊμ είκξρι (120) 

αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ Ρσρςήμαςξπ 

ηλεδιαυείοιρηπ απαιςηθεί μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ, ςϊςε ςξ επιπλέξμ 

κϊρςξπ θα αμαλητθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ 

Ρσρςήμαςξπ ηλεδιαυείοιρηπ απαιςηθεί μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ, ςϊςε ςα 

επιπλέξμ ςεμάυια θα ποξρκξμιρςξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ρςημ Απξθήκη ςξσ Δήμξσ. 

 

xxi) Ρε κάθε κάμαβξ, πξσ αμςιρςξιυεί ρε μία τχςξςευμική μελέςη, έυει ποξβλετθεί ςξ 

εμδεικςικϊ ϊοιξ ιρυϋξπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ρε Watt. Ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ 

μελέςηπ έυει γίμει καςηγξοιξπξίηρη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ με βάρη ςξ Wattage και 

έυει απξδξθεί μία ςιμή ποξωπξλξγιρμξϋ με βάρη ςημ καςηγξοία ρςημ ξπξία εμπίπςει ςξ 

τχςιρςικϊ ρόμα. Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι επί ςη βάρη ςξσ εμδεικςικξϋ ξοίξσ 

ιρυϋξπ και ϊυι ασςξϋ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ ποξρτξοά ςξσ σπξφήτιξσ Ξικξμξμικξϋ 

Τξοέα.  
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xxii) Ξ Αμάδξυξπ θα εκπαιδεϋρει ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Δήμξσ για ςημ παοακξλξϋθηρη και 

παοαμεςοξπξίηρη ςξσ εγκαςερςημέμξσ Ρσρςήμαςξπ ηλεδιαυείοιρηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρε 

υόοξ πξσ θα παοαυχοηθεί απϊ ςξμ Δήμξ θα γίμει η εκπαίδεσρη σπαλλήλχμ ςηπ Δ/μρηπ 

ευμικόμ Σπηοεριόμ, καθόπ και ςηπ Δ/μρηπ Δογξςανίξσ. Ζ εκπαίδεσρη θα διαοκέρει μία 

(1) εογάριμη εβδξμάδα, εμό ξ Αμάδξυξπ θα έυει ςημ σπξυοέχρη μα παοαδόρει ρςξσπ 

εκπαιδεσϊμεμξσπ εγυειοίδιξ ξδηγιόμ ρςα Δλλημικά ή ρςα Αγγλικά. 

 

xxiii) Ξι ιρςξί και ςα τχςιρςικά ρόμαςα πξσ θα απξμακοσμθξϋμ απϊ ςιπ στιρςάμεμεπ σπξδξμέπ 

ξδξτχςιρμξϋ ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ, θα ανιξλξγηθξϋμ απϊ ρςελέυη ςξσ Δήμξσ και θα 

καςαγοατξϋμ (με ςημ βξήθεια ςξσ Αμαδϊυξσ) και ϊρα σλικά απϊ ςα αμχςέοχ κοιθξϋμ 

ανιϊλξγα θα απξθηκεσςξϋμ με μέοιμμα και ένξδα ςξσ Αμαδϊυξσ για διάρςημα έχπ και εμϊπ 

(1) έςξσπ απϊ ςξ ςέλξπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Λεςά ςξ πέοαπ ασςξϋ ςξσ διαρςήμαςξπ ξ Αμάδξυξπ 

θα μεςατέοει με δικά ςξσ ένξδα ςα σλικά ρε υόοξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςξμ Τξοέα. 

 

xxiv) Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εγκαςαρςήρει ξπξιξδήπξςε τχςιρςικϊ ρημείξ 

κοεμαρςξϋ δικςϋξσ, ακϊμη και αμ ασςϊ είμαι μεμξμχμέμξ, υχοίπ επιπλέξμ αμξιβή. Ξ 

Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διαςηοήρει ρε λειςξσογία ςξ στιρςάμεμξ δίκςσξ 

δημξςικξϋ τχςιρμξϋ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςχμ εογαριόμ εγκαςάρςαρηπ ςξσ μέξσ, υχοίπ 

δηλαδή ςημ διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ, μέυοι και ςημ ηλεκςοξδϊςηρη ςχμ μέχμ 

τχςιρςικόμ ρχμάςχμ.  

 

xxv) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξυοεξϋμςαι ρςημ ποξρτξοά ςξσπ μα επιρσμάφξσμ 

σπεϋθσμη δήλχρή ςξσπ ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ϊςι, η καςαρκεσή ςξσ ςελικξϋ 

ποξψϊμςξπ θα γίμει απϊ ςημ επιυείοηρη ρςημ ξπξία αμήκει ή η ξπξία εκμεςαλλεϋεςαι ξλικά 

ή μεοικά ςη μξμάδα καςαρκεσήπ ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ και ϊςι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ςηπ 

επιυείοηρηπ ασςήπ ή ξ επίρημξπ αμςιποϊρχπϊπ ςηπ έυει απξδευθεί έμαμςί ςξσπ ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ποξμήθειαπ, ρε πεοίπςχρη καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξμηθεσςή 

σπέο ςξσ ξπξίξσ έγιμε η απξδξυή. Οοξρτξοά ρςημ ξπξία δεμ θα σπάουξσμ ξι αμχςέοχ 

δηλόρειπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 
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Άοθοξ 2: ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ ΩΡ ΟΠΞΡ ΖΜ ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΟΠΞΧΞΜΩΜ, ΔΓΙΑΑΡΑΡΔΩΜ 

ΙΑΘ ΟΠΞΡΩΟΩΜ  

 

i) Ξ Αμάδξυξπ, ρε πεοίπςχρη πξσ με σπαιςιϊςηςά ςξσ ποξκληθεί ζημιά, τθξοά ή απόλεια ρε 

σλικϊ ή ςμήμα σλικξϋ, ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, 

σπξυοεξϋςαι ρε πλήοη απξκαςάρςαρη ή ακϊμη και αμςικαςάρςαρή ςξσ.  

ii) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει κάθε ποϊρτξοξ μέςοξ αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ για 

ςημ απξςοξπή ζημιόμ ή τθξοόμ και είμαι σπεϋθσμξπ για κάθε ζημιά ή βλάβη ποξρόπχμ, 

ποαγμάςχμ ή εγκαςαρςάρεχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ ή ςοίςχμ και για 

ςημ απξκαςάρςαρη κάθε ςέςξιαπ βλάβηπ ή ζημίαπ πξσ είμαι δσμαςϊμ μα ποξνεμηθεί καςά ή 

επ’ εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ και ςχμ εογαριόμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ή ςξσπ 

σπεογξλάβξσπ ςξσ, ετ’ ϊρξμ ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ ή ρε ελάςςχμα ςξσ 

ενξπλιρμξϋ.  

iii) Ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα ϊπξια μέςοα οϋθμιρηπ ςηπ 

κσκλξτξοίαπ ρςξμ υόοξ ςχμ εογαριόμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρε κάθε ξδϊ ή πεοιξυή 

παοέμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ θα καςαθέςει ρυέδιξ κσκλξτξοιακόμ οσθμίρεχμ ρςξ μήμα 

οξυαίαπ (ςξ ξπξίξ και θα ςηοεί απαοέγκλιςα)  και θα μεοιμμά για ςημ καςά ςξ δσμαςϊμ 

αποϊρκξπςη και ρε κάθε πεοίπςχρη αρταλή κσκλξτξοία ςχμ πεζόμ και ςχμ ξυημάςχμ 

απϊ ςιπ πεοιξυέπ ασςέπ. 
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Άοθοξ 3: ΑΡΤΑΚΘΡΔΘΡ  

 

3.1 ΓΔΜΘΙΔΡ ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ  

i) Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει, με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ, μα ρσμάφει αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ 

πξσμακαλϋπςξσμκας'ελάυιρςξμςιπαρταλίρειπ(ποϊρχπακαιαμςικείμεμααρτάλιρηπ) πξσ 

αματέοξμςαι ρςα ακϊλξσθα άοθοα. 

ii) Αμςίγοατα αρταλιρςηοίχμ ρσμβξλαίχμ δεμ θα γίμξμςαι δεκςά παοά μϊμξ εάμ έυξσμ 

επικσοχθεί απϊ τξοέα αομϊδιξ για ςημ έκδξρη κσοχμέμχμαμςιγοάτχμ. 

3.2 ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΔΚΔΓΥΞΣ ΑΟΞ ΖΜ ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΖΡ ΔΟΑΠΙΔΘΑΡ ΩΜ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ 

ΡΣΛΒΑΡΔΩΜ 

i) Ζ Αμαθέςξσρα Αουή θα ελέγυει ςιπ αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ ϊρξμ ατξοά ρςη ρσμβαςϊςηςα 

ςχμ ϊοχμ ςηπ αρταλιρςικήπ ρϋμβαρηπ με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ και ςχμ λξιπόμ 

ϊοχμ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ. 

ii) Ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία, καςά ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςημ 

αρταλιρςική ρϋμβαρη. Δεκςή γίμεςαι επίρηπ επίρημη βεβαίχρη αρτάλιρηπ ςηπ/ςχμ 

αρταλιρςικήπ/όμ εςαιοίαπ/ιόμ (CoverNotePolicy). 

iii) Ρε πεοίπςχρη ρσμτχμίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα καςαβάλει ςξ 

ποόςξ αρτάλιρςοξ και μα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία ςημ αρταλιρςική ρϋμβαρη με ςα 

απξδεικςικά καςαβξλήπ ςξσ ποόςξσ αρταλίρςοξσ εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ. 

iv) Ξ έλεγυξπ ή η ριχπηλή απξδξυή αρταλιρςικήπ ρϋμβαρηπ δεμ απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ, 

ξϋςε απξμειόμει ξπξιαδήπξςε εσθϋμη ςξσ, πξσ απξοοέει απϊ ςξ παοϊμ Άοθοξ και γεμικά ςη 

ρϋμβαρη ςξσέογξσ. 

3.3 ΑΡΤΑΚΘΡΖ ΔΠΓΑΡΘΩΜ ΙΑΘ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΣ ΞΣΑΜΑΔΞΥΞΣ 

I. Δλάυιρςη κάλσφη αρτάλιρηπ ςξσ έογξσ «καςά παμςόπκιμδύμξσ» 

i) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει πλήοχπ και «καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ» και ρϋμτχμα 

με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ, ςημ Δλλημική και Ιξιμξςική μξμξθερία, για ςξ 

ρσμβαςικϊ ςίμημα ςξσ έογξσ. 

ii) Ζ αρταλιρςική κάλσφη παοέυεςαι έμαμςι ξπξιαρδήπξςε απόλειαπ, ζημίαπ ή καςαρςοξτήπ, 

μεοικήπ ή ξλικήπ, πξσ ξτείλεςαι ή ποξκαλείςαι απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αιςία, ςσυαία 

πεοιρςαςικά, αιτμίδια γεγξμϊςα, τσρικά ταιμϊμεμα, αμέλεια / ρτάλμα  και αμ ποξέουεςαι 

ή/και καςαρκεσή, ελαςςχμαςικά εμρχμαςχμέμα σλικά, κακξςευμία / λαμθαρμέμη εογαρία, 

πλημμελή / ελλιπή ρσμςήοηρη κςλ. Δπίρηπ, η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαιγια: 

1. βλάβεπ / καςαρςοξτέπ πξσ ποξέουξμςαι απϊ δσρμεμείπ καιοικέπ ρσμθήκεπ έρςχ και 

εναιοεςικά ρπάμιαπ εμτάμιρηπ (δεμ θα θεχοξϋμςαι πεοιρςάρειπ αμχςέοαπ βίαπ) 

2. βλάβεπ / καςαρςοξτέπ απϊ ρειρμξϋπ και άλλα ρσματή με ςξ έογξ αςσυήμαςα και 

ζημιξγϊμα ρσμβάμςα (δεμ θα θεχοξϋμςαι πεοιρςάρειπ αμχςέοαπβίαπ). 

iii) Ζ αρταλιρςική κάλσφη είμαι απξδεκςϊ μα μημ πεοιλαμβάμει ζημιέπ ποξκαλξϋμεμεπ απϊ ςιπ 

αιςίεπ πξσ θεμελιόμξσμ πεοιρςάρειπ αμχςέοαπ βίαπ. 

iv) Ρςημ αρταλιρςική ρϋμβαρη θα πεοιλαμβάμεςαι ϊοξπ ϊςι ξι αρταλιρςέπ παοαιςξϋμςαι ςξσ 

δικαιόμαςξπ ςηπσπξαρτάλιρηπ. 
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v) Ζδιάοκειαςηπαρτάλιρηπαουίζειμεςημσπξβξλήςξσαρταλιρςηοίξσρσμβξλαίξσεμςϊπ εμϊπ (1) 

μήμα απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ και λήγει με ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική 

παοαλαβή. 

vi) Ζ αρτάλιρη θα είμαι ρςη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ (ενξπλιρμϊπ, σλικά, σπηοερίεπ κλπ.) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ αμαποξραομξγόμ (θεςικόμ ή αομηςικόμ) ςξσ ρσμβαςικξϋ 

ςμήμαςξπ.  

II. Αρτάλιρη καςά ρχμαςικώμ βλαβώμ και ζημιώμ ιδιξκςηρίαπ (Αρτάλιρη αρςικήπ 

εσθύμηπ έμαμςι ςοίςχμ) 

i) Λε ςημ αρτάλιρη ασςή θα καλϋπςεςαι η «αρςική εσθϋμη» ςξσ Αμαδϊυξσ έμαμςι ςοίςχμ και ξι 

αρταλιρςέπ σπξυοεξϋμςαι μα καςαβάλξσμ απξζημιόρειπ ρε ςοίςξσπ για ρχμαςικέπ βλάβεπ, 

φσυική ξδϋμη, ηθική βλάβη και σλικέπ ζημιέπ ρε ποάγμαςα, ακίμηςα και κιμηςά ή και ζόα, 

πξσ ποξνεμξϋμςαι καθ' ϊλη ςη διάοκεια ςξσ έογξσ και εναιςίαπ ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ, 

ρσμςήοηρηπ, επιρκεσήπ, απξκαςάρςαρηπ ζημιόμ ςξσ έογξσ και διατϊοχμ άλλχμ 

οσθμίρεχμ, ξπξςεδήπξςε γίμξμςαι ασςέπ και ετϊρξμ εκςελξϋμςαι ρςα πλαίρια ςχμ 

ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. Ηα καλϋπςξμςαι επίρηπ και ζημιέπ ρε ϊμξοεπ 

ιδιξκςηρίεπ / εγκαςαρςάρειπ. 

ii) Ζ εσθϋμη ςχμ αρταλιρςόμ θα αουίζει με ςημ έμαονη ςηπ ρϋμβαρηπ και μέυοι ςημ παοάδξρη 

ςηπ εγκαςάρςαρηπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική 

παοαλαβή. 

iii) Ρςξ αρταλιρςήοιξ ςχμ παοαπάμχ παοαγοάτχμ πεοιλαμβάμξμςαι ξπχρδήπξςε ξι 

ακϊλξσθξι γεμικξί ϊοξι: 

 Ξ Δογξδϊςηπ θα είμαιρσμαρταλιρμέμξπ. 

 α αρταλιρςήοια δεμ μπξοξϋμ μα ακσοχθξϋμ, ςοξπξπξιηθξϋμ, ή λήνξσμ υχοίπ ςημ 

γοαπςή, με ρσρςημέμη επιρςξλή ποιμ απϊ ςοιάμςα (30) ημέοεπ, ρυεςική ειδξπξίηρη ςηπ 

αρταλιρςικήπ εςαιοείαπ ςϊρξ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ, ϊρξ και ποξπ ςξμ Δογξδϊςη. 

 ΞΔογξδϊςηπ,ςξποξρχπικϊςξσκαθόπκαιϊλξιξιΡϋμβξσλξικαιρσμεογάςεπςξσ, θεχοξϋμςαι 

ςοίςα ραμποϊρχπα. 

 Λε ςξ αρταλιρςήοιξ καλϋπςεςαι η εσθϋμη ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ, πξσ απξοοέει απϊ ςξ 

άοθοξ 922 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα (εσθϋμηποξρςήραμςξπ). 

 

3.4 ΑΡΤΑΚΘΡΖ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ ΞΣΑΜΑΔΞΥΞΣ 

i) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα έυει αρταλιρμέμξ ρςξ ΘΙΑ και ρςα λξιπά ςαμεία ϊλξ ςξ 

ποξρχπικϊ, ημεδαπϊ και αλλξδαπϊ, πξσ απαρυξλεί ξ ίδιξπ ή ξι σπεογξλάβξι ςξσ, 

ρϋμτχμα με ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα μξμξθερία και ςιπ ξικείεπ πεοί ΘΙΑ διαςάνειπ. 

ii) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίζει ςξ εογαςξςευμικϊ και σπαλληλικϊ ποξρχπικϊ ςξσ, 

ημεδαπϊ και αλλξδαπϊ, έμαμςι αςσυημάςχμ ρε αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ ή εςαιοίεπ, 

αμαγμχοιρμέμεπ απϊ ςξ Ιοάςξπ και πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα, ετϊρξμ ςξ ποξρχπικϊ ασςϊ 

δεμ σπάγεςαι ρε διαςάνειπ ςηπ ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ πεοί ΘΙΑ. Ζ σπξυοέχρη ασςή ιρυϋει 

και για ςξ κάθε τϋρηπ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλξϋμ, με ξπξιαδήπξςε ρυέρη εογαρίαπ, ξι 

σπεογξλάβξι, ποξμηθεσςέπ, ρϋμβξσλξι και κάθε τϋρηπ ρσμεογάςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

iii) Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δικαιξϋςαι μα ελέγυει ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςξσ παοϊμςξπ Άοθοξσ, ξ 

δε Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςξμ Αμαθέςξσρα Αουή ϊλα ςα ρυεςικά ρςξιυεία για 

ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ σπϊφη ελέγυχμ. 

iv) Ξι ϊοξι ςχμ αμχςέοχ παοαγοάτχμ ιρυϋξσμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ μέυοι και ςημ 

ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή.  
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Άοθοξ 4: ΟΜΔΣΛΑΘΙΑ ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ  

 

i) Ξ Αμάδξυξπ διαςηοεί ςημ κσοιϊςηςα ςχμ παοαδιδϊμεμχμ ειδόμ μέυοι ςημ ημεοξμημία 

Ξοιρςικήπ Οαοαλαβήπ ςξσπ, ξπϊςε η κσοιϊςηςα πεοιέουεςαι ελεϋθεοη απϊ κάθε βάοξπ και 

δικαίχμα ςοίςξσ.  

ii) Διδικϊςεοα, ςα δικαιόμαςα επί ςχμ ποξψϊμςχμ λξγιρμικξϋ πξσ ξ Αμάδξυξπ εγκαθιρςά ρςξμ 

ενξπλιρμϊ παοαμέμξσμ ρςξσπ μϊμιμξσπ δικαιξϋυξσπ ςξσπ. Λε ςημ ξοιρςική παοαλαβή, η 

Αμαθέςξσρα Αουή απξκςά ςημ άδεια υοήρηπ ςξσπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ πξσ έυει 

μξμίμχπ θέρει ξ καςά πεοίπςχρη καςαρκεσαρςήπ ςξσπ.  

iii) λξ ςξ σλικϊ πξσ πιθαμϊμ απξκςάςαι, ρσγκεμςοόμεςαι ή καςαοςίζεςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά 

ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ διαγοάμμαςα, ρυέδια κλπ. είμαι εμπιρςεσςικά και αμήκξσμ 

ρςημ απϊλσςη ιδιξκςηρία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξ Αμάδξυξπ, μϊλιπ ξλξκληοόρει ςημ 

εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, παοαδίδει ϊλα ςα έγγοατα και ςα ρςξιυεία ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή.  

iv) Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί με δικέπ ςξσ δαπάμεπ και μέρα ρςιπ αμαγκαίεπ 

ςευμξλξγικέπ ή άλλεπ μεςαβξλέπ ςξσ Δνξπλιρμξϋ, αμςικαςαρςάρειπ λξγιρμικξϋ και ρε κάθε 

άλλη απαοαίςηςη ή ποϊρτξοη εμέογεια, ϊςαμ ασςέπ επιβάλλξμςαι για ςημ ποξρςαρία ςχμ 

δικαιχμάςχμ ςοίςχμ ποξρόπχμ, πξσ απξδεδειγμέμα ιρυσοίζξμςαι πχπ έυξσμ δικαίχμα επ’ 

ασςόμ ή ϊςαμ η Αμαθέςξσρα Αουή εμπξδίζεςαι ρςημ υοήρη ςξσπ, λϊγχ απξδεδειγμέμηπ 

ϋπαονηπ δικαιχμάςχμ ςοίςχμ ποξρόπχμ επ’ ασςόμ, παοέυξμςαπ ποξψϊμςα ίδιαπ ανίαπ, 

απϊδξρηπ και λειςξσογίαπ.  

v) Ιαςά ςα λξιπά ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ μ.2121/1993 πεοί πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ, ϊπχπ 

ιρυϋει ρήμεοα. 

vi) Ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ αγχγήπ ή εμδίκξσ μέρξσ καςά ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ απϊ ςοίςξ για 

ξπξιξδήπξςε θέμα ρυεςικά με δικαιόμαςα επί ςξσ λξγιρμικξϋ ή ςξσ ενξπλιρμξϋ, η 

Αμαθέςξσρα Αουή ξτείλει μα ειδξπξιήρει αμέρχπ και γοαπςά με ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ 

πληοξτξοίεπ ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι μα αμσμθεί, δικαρςικά και ενχδικαρςικά, 

για λξγαοιαρμϊ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, έμαμςι ςξσ ςοίςξσ. Ρε κάθε πεοίπςχρη, ξ Αμάδξυξπ 

ατεμϊπ βαοϋμεςαι με ϊλα ςα ένξδα ςα ξπξία θα κληθεί μα καςαβάλει η Αμαθέςξσρα Αουή εν 

ασςξϋ ςξσ λϊγξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ και κάθε δικαρςικήπ δαπάμηπ ή αμξιβήπ δικηγϊοχμ, 

ατεςέοξσ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει ςημ Αμαθέςξσρα Αουή για κάθε θεςική ή απξθεςική 

ζημία πξσ θα σπξρςεί απϊ εμδευϊμεμη απξδξυή ςηπ παοαπάμχ αγχγήπ ή ςξσ έμδικξσ μέρξσ.  
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Άοθοξ 5: ΔΛΟΘΡΔΣΘΙΞΖΑ  

 

i)  Ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα μημ απξκαλϋπςει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςξσ 

δϊθηκαμ ή πξσ ξ ίδιξπ αμακάλσφε καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα κξιμξπξιεί 

ρςξιυεία, έγγοατα και πληοξτξοίεπ ςχμ ξπξίχμ λαμβάμει γμόρη ρε ρυέρη με ςη Ρϋμβαρη ή 

εναιςίαπ ασςήπ. Σπξυοεξϋςαι επίρηπ μα μεοιμμά όρςε ςξ ποξρχπικϊ ςξσ μα δερμεϋεςαι με ςημ 

παοαπάμχ σπξυοέχρη.  

ii) Ξ ποξμηθεσςήπ βαοϋμεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ για ςξ απϊοοηςξ και ςημ αρτάλεια επενεογαρίαπ 

ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ (μϊμξπ 2774/99 με ςιπ ςοξπξπξιήρειπ πξσ έυξσμ ακξλξσθήρει, Ξδηγία 

1/2005 ςηπ Αουήπ Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα).  

 

Άοθοξ 6: ΔΙΔΚΔΡΖ - ΟΑΠΑΔΞΡΖ ΙΑΘ ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞY ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ  

 

i. Ζ παοαλαβή ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ και ςχμ εογαριόμ απϊ ςξμ ποξμηθεσςή θα 

ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ. 

ii. Ξ ενξπλιρμϊπ αουικά θα παοαδίδεςαι ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Δήμξσ ρε ρημείξ πξσ θα ςξσ 

σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, 

εκςϊπ και εάμ διατξοεςικά ρσμτχμηθεί εγγοάτχπ μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και 

ποξμηθεσςή. Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ παοαλαβήπ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι 

παοακάςχ, ξ ποξμηθεσϊμεμξπ ενξπλιρμϊπ θα εγκαθίρςαςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ ρςιπ θέρειπ 

πξσ θα σπξδειυθξϋμ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

iii. Ζ παοαλαβή ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ θα γίμεςαι ςμημαςικά, απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή 

Οαοαλαβήπ & Οαοακξλξϋθηρηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή 

ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ποξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρε ςέρρεοα (4) 

ςμήμαςα, εκ ςχμ ξπξίχμ έκαρςξ θα πεοιλαμβάμει ςξ 25%  ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ τχςιρςικόμ 

ρχμάςχμ. Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ τχςιρςικόμ 

ρχμάςχμ ποξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ θα ακξλξσθήρει η ςμημαςική εγκαςάρςαρη ασςόμ απϊ 

ςξμ Αμάδξυξ. 

iv. Λε απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, πξσ ποέπει μα αιςιξλξγείςαι, 

ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι. Δάμ λήνει ξ 

ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ, ή αμ 

λήνει ξ παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα παοαδξθξϋμ ςα είδη, ξ 

ποξμηθεσςήπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ Σπηοερία 

πξσ εκςελεί ςημ ποξμήθεια, ςημ απξθήκη σπξδξυήπ ςχμ σλικόμ και ςημ επιςοξπή 

παοαλαβήπ, για ςημ ημεοξμημία πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςξ σλικϊ, ςξσλάυιρςξμ 

πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ μχοίςεοα. 

v. Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ 

Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ, ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ τϊοςχρηπ − παοάδξρηπ μπξοεί μα 

μεςαςίθεςαι. Λεςάθερη επιςοέπεςαι μϊμξ ϊςαμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι 

ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη 

παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μεςάθερηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ 

τϊοςχρηπ − παοάδξρηπ, δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. 
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vi. Κϊγχ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ποξμήθειαπ και ςχμ εογαριόμ, η παοαλαβή θα 

ποαγμαςξπξιείςαι ρε ςοία (3) ρςάδια, εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ ποόςξ (α) απξςελείςαι απϊ δϋξ 

σπξρςάδια. 

Ρςάδιξ α: πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ποξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ, ςξ ξπξίξ απξςελείςαι 

απϊ: 
 
Ρςάδιξ α1:  Οξρξςική παοαλαβή (μακοξρκξπικϊπ και ξπςικϊπ έλεγυξπ) 

Ζ πξρξςική παοάδξρη ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ θα ποαγμαςξπξιηθεί 

ςμημαςικά, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία παοάδξρηπ, ρε υόοξ πξσ θα σπξδείνει η 

Αμαθέςξσρα Αουή, εμςϊπ ςχμ γεχγοατικόμ ξοίχμ ςξσ Δήμξσ Θχαμμιςόμ. 

Ζ ρσμξλική καςαληκςική ημεοξμημία πξρξςικήπ παοάδξρηπ ξοίζεςαι ρε διακόριεπ 

εβδξμήμςα δύξ (272) ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξι ςμημαςικέπ 

καςαληκςικέπ ημεοξμημίεπ πξρξςικήπ παοάδξρηπ ξοίζξμςαι αμά ενήμςα επςά (68) ημέοεπ 

έκαρςη.  

Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ειδξπξιήρει ςημ Αμαθέςξσρα Αουή για ςημ πξρξςική 

παοάδξρη ςξσ ενξπλιρμξϋ ςξσλάυιρςξμ πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ ςημ άτινή ςξσ. Ζ ρϋμβαρη 

μπξοεί μα ςοξπξπξιηθεί χπ ποξπ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία πξρξςικήπ παοάδξρηπ, ϊρξ 

και χπ ποξπ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία πξιξςικήπ παοαλαβήπ (εγκαςάρςαρη κςλ.) 

ϋρςεοα απϊ αιςιξλξγημέμξ αίςημα ςξσ Αμαδϊυξσ ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα αουή και ρϋμτχμα 

με ςημ κείμεμη μξμξθερία.  

Ρςξ εμ λϊγχ σπξρςάδιξ θα επιλέγξμςαι απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή παοαλαβήπ ςα δείγμαςα 

ποξπέλεγυξ μέρχ μεςοήρεχμ ηλεκςοικόμ μεγεθόμ και τχςξςευμικόμ μεγεθόμ ποξ ςηπ 

εγκαςάρςαρηπ, ξ ξπξίξπ θα ακξλξσθήρει ρςξ επϊμεμξ σπξρςάδιξ. Ξ έλεγυξπ θα 

ποαγμαςξπξιείςαι κάθε τξοά ρε δϋξ (2) δείγμαςα αμά ςϋπξ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ Α, Δ, Ξ, 

Ι πξσ θα έυει παοαδξθεί. 

 
Ρςάδιξ α2: Οξιξςική παοαλαβή ποξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ (έλεγυξπ παοαρςαςικόμ ενξπλιρμξϋ 
και πιρςξπξιήρεχμ & έλεγυξπ μέρχ μεςοήρεχμ ηλεκςοικόμ μεγεθόμ και τχςξςευμικόμ 
μεγεθόμ ποξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ)  

 α τχςιρςικά ρόμαςα και ξ ενξπλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηλεδιαυείοιρηπ θα ελέγυξμςαι 

χπ ποξπ ςημ ςήοηρη ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι ρςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ διακήοσνηπ και ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξμηθεσςή διενάγξμςαπ καςαουήμ 

έλεγυξ επί ςχμ σπξβληθέμςχμ παοαρςαςικόμ ενξπλιρμξϋ και πιρςξπξιήρεχμ. 

Δπιποϊρθεςα, ρςα τχςιρςικά ρόμαςα πξσ επιλέυθηκαμ ρςξ ποξηγξϋμεμξ σπξρςάδιξ α1 

ποξπ έλεγυξ και ποιμ ςημ εγκαςάρςαρή ςξσπ θα απξρςέλλξμςαι για μεςοήρειπ ηλεκςοικόμ 

μεγεθόμ και τχςξςευμικόμ μεγεθόμ.  

 Αμαλσςικϊςεοα ρςα δείγμαςα ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι 

παοακάςχ ρςιγμιαίεπ μεςοήρειπ ηλεκςοικόμ μεγεθόμ: 

 άρη (V) 

 Πεϋμα (Α)  

 Ρσμςελερςή ιρυϋξπ  

 Δμεογή ιρυϋπ (W) 

 Ταιμϊμεμη ιρυϋπ (VA)  

 Άεογη ιρυϋπ (VAr)  
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Ζ πξρξςική καιπξιξςική παοαλαβήςξσ ρςαδίξσ α ςξσ ποξμηθεσϊμεμξσ ενξπλιρμξϋ θα 

ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ εμςόπ ραοάμςα (40) ημεοώμ απϊ ςημ 

αμςίρςξιυη απϊ ςξμ Αμάδξυξ παοάδξρη και ετϊρξμ ξ Αμάδξυξπ έυει ποξρκξμίρει ςα 

απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ μέρχμεςοήρεχμ ηλεκςοικόμ μεγεθόμ και τχςξςευμικόμ 

μεγεθόμ εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ επιλξγή ςχμ δειγμάςχμ.  

Ξ έλεγυξπ μέρχ μεςοήρεχμ ηλεκςοικόμ μεγεθόμ και τχςξςευμικόμ μεγεθόμ δϋμαςαι μα 

εκςελερςεί και ρε ρσμεογαρία με αμαγμχοιρμέμξ εογαρςήοιξ τχςξςευμίαπ. Ξ έλεγυξπ θα 

διεναυθεί με δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα ατξοά ρςα δείγμαςα πξσ επιλέυθηκαμ ρςξ 

ποξηγξϋμεμξ σπξρςάδιξ α1. 

Λε ςξ ςέλξπ ςηπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρςαδίξσ α: πξρξςική και πξιξςική 

παοαλαβή ποξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ, γίμεςαι ρϋμςανη ςξσ ποχςξκϊλλξσ πξρξςικήπ και 

πξιξςικήπ παοαλαβήπ ρςαδίξσ α.  

Λεςά ςημ έκδξρη ςξσ ποχςξκϊλλξσ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ρςαδίξσ α θα 

ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ η εγκαςάρςαρη ςχμ παοαλητθέμςχμ τχςιρςικόμ 

ρχμάςχμ εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ. 

Δτϊρξμ ξ Αμάδξυξπ ςξ επιθσμεί, δϋμαςαι μα ποξυχοήρει ρςημ εγκαςάρςαρη ςχμ 

τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ παοαλαβήπ ςξσ ρςαδίξσ α με δική ςξσ 

εσθϋμη. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή και ετϊρξμ η Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ κοίμει ςα σλικά 

απξοοιπςέα ή ςα παοαλάβει με παοαςηοήρειπ, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ςα 

απξμακοϋμει αμελληςί με δικέπ ςξσ δαπάμεπ. 

 
Ρςάδιξ β: Οξιξςική παοαλαβή επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ (έλεγυξπ ηλεκςοικόμ μεγεθόμ και 
τχςξςευμικόμ μεγεθόμ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ) 

Ρςα εγκαςερςημέμα τχςιρςικά ρόμαςα θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι μεςοήρειπ ηλεκςοικόμ  

μεγεθόμ και τχςξςευμικόμ μεγεθόμ με ρκξπϊ ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ τχςειμήπ απϊδξρηπ. 

Ξι μεςοήρειπ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ ξδϊρςοχμα και πεοιλαμβάμξσμ:  

 Λέςοηρη ςηπ μέρηπ, ελάυιρςηπ και μέγιρςηπ λαμποϊςηςαπ (luminance – cd/m2) για 

καςηγξοίεπ ξδόμ ΛΔ. 

 Λέςοηρη ςηπ μέρηπ, ελάυιρςηπ και μέγιρςηπ τχςειμήπ έμςαρηπ (illuminance - lux) 

για καςηγξοίεπ ξδόμ CE, S και Α. 

Ξι παοαπάμχ μεςοήρειπ γίμξμςαι για ςιπ αμάγκεπ έκδξρηπ απϊ ςημ Σπηοερία βεβαίχρηπ 

ςηπ απϊδξρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ρε ρσμθήκεπ επιςϊπξσ ςξσ έογξσ. Ξι μεςοήρειπ 

δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιξϋμςαι και ρε ρσμεογαρία με αμαγμχοιρμέμξ εογαρςήοιξ 

τχςξςευμίαπ.  

Λε ςξ ςέλξπ ςηπ πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρςαδίξσ β πξιξςική παοαλαβή επί ςϊπξσ ςξσ 

έογξσ, γίμεςαι ρϋμςανη ςξσ ποχςξκϊλλξσ πξιξςικήπ παοαλαβήπ ρςαδίξσ β.  

 

Ρςάδιξ γ: Ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή, μεςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ 

ενξπλιρμξϋ και ςη διαπίρςχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ ςξσ ποξμηθεσϊμεμξσ 

ενξπλιρμξϋ, ήςξι μεςά ςξ πέοαπ ςηπ δξκιμαρςικήπ λειςξσογίαπ, ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ πξσ δίμξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ, με ςη ρϋμςανη ςξσ αμςίρςξιυξσ 

ποχςξκϊλλξσ παοαλαβήπ απϊ ςημ Δπιςοξπή.  

 

vii. λεπ ξι παοαλαβέπ πξσ θα κάμει ξ Δήμξπ ςεκμαίοεςαι ϊςι γίμξμςαι με επιτϋλανη κάθε 

μϊμιμξσ δικαιόμαςϊπ ςξσ. Ζ υοήρη μέοξσπ ή ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ παοαδξςέχμ ή/και ςχμ 
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σπηοεριόμ απϊ ςξμ Δήμξ, υχοίπ ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξωπξθέρεχμ παοαλαβήπ 

ϊπχπ ξοιξθεςξϋμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη δεμ μπξοεί μα θεχοηθεί ϊςι ρσμιρςά 

παοαλαβή μέοξσπ ή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ποξμήθειαπ και ςχμ εογαριόμ.  

 

viii. Ζ Δπιςοξπή ατξϋ διαπιρςόρει ϊςι ξ ποξμηθεσςήπ έυει εκςελέρει ϊλεπ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ 

σπξυοεόρειπ ρσμςάρρει ποχςϊκξλλξ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ (ή απϊοοιφηπ) 

ρςξ ξπξίξ θα αματέοξμςαι ξι πξρϊςηςεπ ςχμ ειδόμ, η ρσμτχμία ςξσπ με ςιπ ρυεςικέπ 

ποξδιαγοατέπ και ϊςι ςα είδη ασςά εσοίρκξμςαι ρε άοιρςη καςάρςαρη. Ρε πεοίπςχρη 

απϊοοιφηπ ςξσ είδξσπ απϊ ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ. 

4412/2016. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 
 

Ρλιρθ ςτοιχεία 
οικονομικοφ φορζα 

(Ρρομθκευτι) 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
τθσ υπ.αρικμ. ………….διακιρυξθσ 

Ρρομικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED  

Αρ. Μελ.  …./2018 
 

 

 

Αρ. 
Τιμ. 

Είδοσ Εργαςίασ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Ρροςφερόμενθ Τιμι Μονάδοσ 
(€) 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

(€) Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

1. ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

001 Αςφρματοσ ελεγκτισφωτιςτικοφ. Τεμ. 2.649    

002 
Αςφρματοσ κεντρικόσ ελεγκτισ 

(κόμβοσ) ελζγχου – επικοινωνίασ 
(Gateway). 

Τεμ. 23    

003 
Λογιςμικό κεντρικισ διαχείριςθσ και 

ελζγχου. 
Τεμ. 1    

004 

Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ 
τφπου βραχίονα με φωτεινζσ πθγζσ 
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ 

(LED),  ιςχφοσ ζωσ 70 W χωρίσ 
βραχίονα. (Τφποσ Ο) 

Τεμ. 393    

005 

Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ 
τφπου βραχίονα με φωτεινζσ πθγζσ 
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ 

(LED), ιςχφοσ 71 – 110 W χωρίσ 
βραχίονα. (Τφποσ Ο) 

Τεμ. 648    

006 

Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ 
τφπου βραχίονα με φωτεινζσ πθγζσ 
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ 

(LED), ιςχφοσ 111 – 200 W χωρίσ 
βραχίονα. (Τφποσ Ο) 

Τεμ. 193    

007 

Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ 
κατάλλθλο  για τοποκζτθςθ ςε 

κρεμαςτό δίκτυο, με φωτεινζσ πθγζσ 
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ 

(LED), ιςχφοσ ζωσ 70 W χωρίσ 
βραχίονα. (Τφποσ Κ) 

Τεμ. 300    

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 227 

Αρ. 
Τιμ. 

Είδοσ Εργαςίασ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Ρροςφερόμενθ Τιμι Μονάδοσ 
(€) 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

(€) Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

008 

Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ, 
ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ μορφισ  

(παραδοςιακοφ τφπου), κατάλλθλα για 
τοποκζτθςθ επί κορυφισ ιςτοφ 

(posttop), με φωτεινζσ πθγζσ 
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ 

(LED), ιςχφοσ ζωσ 75 W, κερμοκραςίασ 
χρϊματοσ 3000Κ. (Τφποσ Α) 

Τεμ. 115    

009 

Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ, 
κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ιςτοφσ 

ΔΕΔΔΘΕ, με φωτεινζσ πθγζσ 
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ 

(LED), ιςχφοσ ζωσ 50 W χωρίσ 
βραχίονα, κερμοκραςίασ χρϊματοσ 

3000Κ ι 4000Κ. (τφποσ Δ) 

Τεμ. 1.000    

010 
Ρρομικεια χαλφβδινου, βαμμζνου 

ιςτοφ οδοφωτιςμοφ φψουσ 8μ. 
Τεμ. 110    

011 
Ρρομικεια χαλφβδινου, βαμμζνου 

ιςτοφ οδοφωτιςμοφ φψουσ 12μ. 
Τεμ. 52    

012 
Ρρομικεια μονοφ γαλβανιςμζνου, 

βαμμζνου βραχίονα 
Τεμ. 27    

013 
Ρρομικεια διπλοφ ι πολλαπλοφ 

γαλβανιςμζνου, βαμμζνου βραχίονα 
Τεμ. 107    

014 
Ρρομικεια γαλβανιςμζνου, βραχίονα, 
κατάλλθλου για τοποκζτθςθ επί ιςτοφ 

ΔΕΔΔΘΕ 
Τεμ. 100    

2. ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

2.1 ΟΔΙΚΑ 

015 
Τοποκζτθςθ χαλφβδινου, βαμμζνου 

ιςτοφ οδοφωτιςμοφ φψουσ 8μ. 
Τεμ. 110    

016 
Εργαςία τοποκζτθςθσ γαλβανιςμζνου, 

βαμμζνου βραχίονα, επί ιςτοφ 
Τεμ. 167    

017 
Εργαςία εγκατάςταςθσ  φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ ςε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτιςμοφ 

Τεμ. 1.694    

018 
Εργαςία εγκατάςταςθσ  φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ ςε νζο δίκτυο οδοφωτιςμοφ 
Τεμ. 275    

019 
Υποδομι οδοφωτιςμοφ κατάλλθλθ για 

χαλφβδινουσ ιςτοφσ οδοφωτιςμοφ 
φψουσ ζωσ 9μ. 

Τεμ. 140    

020 
Υποδομι οδοφωτιςμοφ κατάλλθλθ για 

χαλφβδινουσ ιςτοφσ οδοφωτιςμοφ 
φψουσ 12μ. 

Τεμ. 23    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδοσ Εργαςίασ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Ρροςφερόμενθ Τιμι Μονάδοσ 
(€) 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

(€) Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

021 
Αφαίρεςθ και απομάκρυνςθ 

τςιμεντοϊςτοφ φωτιςμοφ, φψουσ μζχρι 
12,0 m. 

Τεμ. 162    

022 
Αφαίρεςθ χαλφβδινων ιςτϊν 

φωτιςμοφ. Αφαίρεςθ και μεταφορά 
ιςτοφ φψουσ μζχρι 14,00 m. 

Τεμ. 388    

023 
Αφαίρεςθ βραχίονα από 

τοποκετθμζνο ιςτό με ι χωρίσ 
φωτιςτικά 

Τεμ. 343    

024 
Αφαίρεςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων,  από 

βραχίονα ι από τθν κορυφι 
εγκατεςτθμζνου ιςτοφ. 

Τεμ. 143    

025 

Μερικι ανακαίνιςθ του 
γαλβανίςματοσ και θλεκτροςτατικι 

βαφι του ιςτοφ, με αφαίρεςθ, 
μεταφορά του ςε ςυνεργείο και 

επανατοποκζτθςθ για ιςτοφσ φψουσ 
μζχρι 12μ. 

Τεμ. 462    

026 
Ανακαίνιςθ βαφισ ι γαλβανίςματοσ 

βραχίονα. Για μονό βραχίονα. 
Τεμ. 91    

027 
Ανακαίνιςθ βαφισ ι γαλβανίςματοσ 

βραχίονα, για διπλό βραχίονα. 
Τεμ. 41    

028 
Μετατροπι γαλβανιςμζνου βραχίονα, 

με τθ μεταβολι του μικουσ του 
Τεμ. 68    

029 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μοφφασ 

καλωδίων 
Τεμ. 178    

030 
Αποκατάςταςθ πεηοδρομίου ςτθν 

βάςθ ςτιριξθσ καταργοφμενου ιςτοφ 
οδοφωτιςμοφ 

Τεμ. 267    

031 
Ρίλλαρ οδοφωτιςμοφ, οκτϊ 

αναχωριςεων 
Τεμ. 5    

032 
Φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπογείων 

καλωδίων,40x40 cm 
Τεμ. 194    

033 
Τομι οδοςτρϊματοσ με 

αςφαλτοκόπτθ. 
m 2.073,5    

034 
Αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ με 

άςφαλτο πλάτουσ ζωσ 40cm 
m 2.017    

035 Ρρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα. m 60    

036 

Σωλινεσ προςταςίασ υπογείων 
καλωδίων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ 

από πολυαικυλζνιο (HDPE)διαμζτρου 
DN 63 mm 

m 150    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδοσ Εργαςίασ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Ρροςφερόμενθ Τιμι Μονάδοσ 
(€) 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

(€) Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

037 

Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 
ονομ. τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ 
από μανδφα PVC, διατομισ 4 x 10 

mm². 

m 110    

038 
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολφκλωνοι, 

διατομισ 10 mm². 
m 110    

039 

Χαλικοδζματα - Γαρμπιλοδζματα. 
Σκυροδζματα μικρϊν ζργων. Για 

καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 

κατθγορίασ C16/20 

m
3
 38,1    

040 

Επιςτρϊςεισ - Επενδφςεισ. 
Επιςτρϊςεισ με πλάκεσ τςιμζντου. 
Επιςτρϊςεισ με πλάκεσ τςιμζντου 

πλευράσ άνω των 30 cm 

m
2
 427    

041 
Ξυλότυποι -Οπλιςμοί. Χαλφβδινοι 
οπλιςμοί ςκυροδζματοσ. Δομικά 

πλζγματα B500C 
Kg 637,69    

042 
Ρλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ εκτόσ 
αςτικϊν περιοχϊν, με τθν προμικεια 

φυτικισ γθσ. 
m

3
 133    

2.2ΚΕΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

043 
Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςθμείου 
κρεμαςτοφ δικτφου οδοφωτιςμοφ 

Τεμ. 345    

044 
Εργαςία αποξιλωςθσ παλαιοφ 
κρεμαςτοφ δικτφου οδοφωτιςμοφ και 
δικτφου εορταςτικοφ φωτιςμοφ. 

Τεμ. 309    

045 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ιςτοφ 
ςτιριξθσ κρεμαςτοφ δικτφου φψουσ 
7,5μ. 

Τεμ. 10    

2.3. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

046 
Κακαριςμόσ, ανακαίνιςθ βαφισ 
χαλφβδινου ιςτοφ φψουσ μζχρι 12 m, 
επί τόπου του ζργου 

Τεμ. 115    

047  
θτίνθ *τηζλ+ ςτεγανοποίθςθσ 
ακροκιβωτίων εντόσ φρεατίων 
επίςκεψθσ οδοφωτιςμοφ 

Τεμ. 20    

2.4. ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

048  

Σιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι 
διζλευςθσ καλωδίων ονομαςτ. 
διαμζτρου DN 63 mm(ςπείρωμα 2½’’) 
και πάχουσ 3,6 χτ. 

m 624    

049  
Σωλινεσ προςταςίασ υπογείων 
καλωδίων  από πολυαικυλζνιο (HDPE) 
διαμζτρου DN 90 mm 

m 100    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδοσ Εργαςίασ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Ρροςφερόμενθ Τιμι Μονάδοσ 
(€) 

Συνολικι 
Δαπάνθ 

(€) Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ 

050  
Καταςκευι φρεατίου ςθματοδότθςθσ 
0,40 x 0,40 cm 

Τεμ. 22    

051  
Επιςκευι του κυρίωσ ςϊματοσ πίλλαρ 
Θ/Φ και τθσ κφρασ ι/και 
αντικατάςταςθ τθσ κφρασ. 

Τεμ. 15    

052  
Ανακαίνιςθ βαφισ θλεκτρικϊν 
κιβωτίων Θ/Φ (πίλλαρσ). 

Τεμ. 30    

053  
Αντικατάςταςθ καλφμματοσ κυρίδασ 
ιςτϊν. Κάλυμμα άλλθσ μορφισ (εκτόσ 
τθσ κυλινδρικισ). 

Τεμ. 50    

054  
Αντικατάςταςθ καλφμματοσ κυρίδασ 
ιςτϊν. Κάλυμμα κυλινδρικισ μορφισ. 

Τεμ. 50    

055  
Αντικατάςταςθ ακροκιβωτίου ιςτοφ 
φωτιςμοφ. Για ζνα φωτιςτικό ςϊμα. 

Τεμ. 8    

056  
Αντικατάςταςθ ακροκιβωτίου ιςτοφ 
φωτιςμοφ. Για δφο φωτιςτικά ςϊματα. 

Τεμ. 200    

 

 

 

Συνολικι Κακαρι Αξία : 

 

Φ.Ρ.Α. 24% : 
 

Γενικό Σφνολο : 
 

 
 
 
 

 
Συνολικι Κακαρι Αξία (Ολογράφωσ) :  

  

 
 

 

Σφραγίδα και υπογραφι του ςυμμετζχοντοσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ΡΙΝΑΚΑ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ επί ποινι αποκλειςμοφ με τα 
αρχεία που κα ανεβάςουν ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Θ ονομαςία των θλεκτρονικϊναρχείων κα γίνεται με τθ χριςθ 
αρικμθτικοφ προκζματοσ τριϊν ψθφίων (π.χ. 001, 030, 122κ.λπ.), ϊςτε να διευκολυνκεί το ζργο τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κατά τθν αξιολόγθςθ τωντεχνικϊν προςφορϊν και τον ζλεγχο των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν του θλεκτρονικοφδιαγωνιςμοφ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Ηλεκτρονικι ονομαςία εγγράφου ςτο ΕΣΗΔΗΣ 
από τον οικονομικό φορζα 

Ρεριγραφι περιεχόμενου 
εγγράφου 

001 
1

οσ
 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 
Εγγράφων ΕΣΘΔΘΣ 

002-* ονομαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου ι μπορεί να 
παραλείπεται+ 

π.χ. ΕΕΕΣ 

…… …… 

009-* ονομαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου ι μπορεί να 
παραλείπεται+ 

π.χ. Υπεφκυνθ Διλωςθ κατάκεςθσ 
εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ 

…… …… 

030-* ονομαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου ι μπορεί να 
παραλείπεται+ 

π.χ. Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

…… …… 

122-* ονομαςία του θλεκτρονικοφ αρχείου ι μπορεί να 
παραλείπεται+ 

π.χ. 2
οσ

 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 
Εγγράφων ΕΣΘΔΘΣ 

…… …… 

 
Σε καμία περίπτωςθ ο ανωτζρω πίνακασ δεν πρζπει να ςυγχζεται με τον πίνακα περιεχομζνων που 
παράγει αυτόματα το ςφςτθμα. 

Ο ανωτζρω πίνακασ περιεχομζνων κα πρζπει να είναι ενθμερωμζνοσ από τον οικονομικό φορζα ςε κάκε 
προςκικθ από αυτόν νζων εγγράφων ςτο ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ με τθν προςάρτθςθ εκ νζου του 
ςυμπλθρωμζνου πίνακα περιεχομζνων εγγράφων του ΕΣΘΔΘΣ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφερόμενων προϊόντων κα γίνει με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτοφμενεστεχνικζσπροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ιτθσ Διακιρυξθσ και θ τεκμθρίωςιτουσ κα γίνει 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κάνοντασ χριςθ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα 
Συμμόρφωςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κα γίνει βάςθ των ακόλουκων 
κανόνων: 

 Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισι 
επεξθγιςεισγια τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Στθ Στιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει με «ΝΑΙ» ι«ΟΧΙ» ι 
ναπροςδιορίςει μια αρικμθτικι τιμι ςχετικι με το ηθτοφμενο μζγεκοσ αναλόγωσ τθσ τικζμενθσ 
«ΑΡΑΙΤΗΣΗ».  

 Στθ Στιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο, αρχικά θονομαςία 
τουθλεκτρονικοφ αρχείου και ςτθ ςυνζχεια ςαφι παραπομπι ςτο αρικμόςελίδασ/ςελίδων, που 
κατάτθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχείατου Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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ΟιΡίνακεσ Συμμόρφωςθσ για: i) τουσ τφπουσ (ι κωδικοφσ) φωτιςτικοφ ςϊματοσ,ii) το ςφςτθμα τθλεδιαχείριςθσ του φωτιςμοφ,iii) τουσ ιςτοφσ οδοφωτιςμοφ και 
iv) τουσ γαλβανιςμζνουσ βραχίονεσ, κα ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι: 

Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ οδικϊν φωτιςτικϊν «ΤΥΡΟΣ Ο» 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ υσςξποερραοιρςϊ αλξσμίμιξ 
και μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ) ρε υοόμα RAL / AKZO. Απξςελείςαι 
απϊ δϋξ υχοιρςά διακοιςά μέοη με ρκξπϊ ςη θεομική απξμϊμχρη και ςημ εϋκξλη ρσμςήοηρη. 
ξ έμα μέοξπ είμαι ςξ ςμήμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ και ςξ άλλξ ςξ ςμήμα ςχμ ηλεκςοικόμ 
μεοόμ. Ξ διαυχοιρμϊπ ςξσ ξπςικξϋ ςμήμαςξπ και ςξσ ςμήμαςξπ ηλεκςοικόμ μεοόμ είμαι 
επιθσμηςϊπ και ϊυι επί πξιμή απξκλειρμξϋ.  

Δεμ επιςοέπξμςαι ρπξμδσλχςά τχςιρςικά με εκςεθειμέμα LEDmodules (ϊυι εμιαίξ ρόμα 
τχςιρςικξϋ) και καςαρκεσέπ με ςξμ driver ενχςεοικά ςξσ τχςιρςικξϋ. 

  

2 Ιάλσμμα ςμήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ απξςελείςαι απϊ επίπεδξ γσαλί θεομικά επενεογαρμέμξ.    

3 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε πλακέςεπ PCB 
(μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ ξπξίξπ θα είμαι 
καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη κλπ. Δεκςάγίμξμςαι και ξπςικάμε αμακλαρςήοεπ 
αλξσμιμίξσ. 

  

4 ΛέθξδξπΡςήοινηπ α τχςιρςικά θα είμαι καςάλληλα για ςξπξθέςηρη ρε βοαυίξμα διαμέςοξσ 60mm.    

5 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 καςά ΔΜ 60598   

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία κας’ ελάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262   

7 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε θεομξκοαρία a ≥ 35ξC 
καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ. 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

8 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ ακϊλξσθεπ 2 
ποξωπξθέρειπ 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία q 25 ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή 
ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί ξ 
σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ 
καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα 
ςιμόμ. 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 85ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. 

  

9 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρη μϊμχρηπ I ή κλάρη μϊμχρηπ ΘΘ.   

10 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 3000Ι (WW) ή 4000Ι (NW) αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ.   

11 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα διαρταλίζει 
ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

  

12 Αρϋομαςη διαυείοιρη Δρχςεοική ςξπξθέςηρη αρϋομαςξσ ελεγκςή τχςιρςικόμ ή ενχςεοική ςξπξθέςηρη μέρχ 
υοήρηπ ςευμξλξγίαπ NEMASocket 7 PIN. 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι ςα ποξρτεοϊμεμα τχςιρςικά, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ ελεγκςέπ 
ςξσπ μα διαςηοξϋμ ςιπ πιρςξπξιήρειπ ςξσπ ϊςαμ ξι αρϋομαςξι ελεγκςέπ ςξπξθεςξϋμςαι ρςξ 
ερχςεοικϊ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, ςϊςε θα ποέπει εμςϊπ ςηπ λίρςαπ εναοςημάςχμ ENEC μα 
πεοιέυεςαι ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι.  

 

  

13 Βάοξπ ≤19 kg   

14 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ   

15 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ   

16 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 60598-2-3, ΔΜ 
61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

17 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC για ςξ ποξρτεοϊμεμξ ποξψϊμ. 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με διατξοεςικά 
οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. ξ 
πλήθξπ ςχμ LED, χρςϊρξ δε μπξοεί μα είμαι διατξοεςικϊ απϊ ασςά πξσ επιςοέπει ςξ ENEC. 

  

18 Οιρςξπξιηςικϊ 
απϊδξρηπτχςιρςικξϋ 

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC+ (ή ιρξδϋμαμξ) πιρςξπξιηςικϊ διαρτάλιρηπ απϊδξρηπ ςξ ξπξίξ βγαίμει 
ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ΔΜΔC για ςημ ποξρτεοϊμεμη ρειοά τχςιρςικόμ.  

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διατξοεςικέπ διαμξοτόρειπ ςηπ ίδιαπ 
ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ, απϊ ασςέπ  πξσ εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ ENEC+. 

  

19 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. 

Δήλχρη μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή ρυεςικά με ςημ εογξρςαριακή εγγϋηπη. 

  

20 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT 

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί για ςη 
διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ καςά 
ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα πεοιλαμβάμει 
ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ πηγόμ LED και 
τχςειμήπ έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ μέλξπ ςξσ ΔΑ-
MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα 
ποξρκξμιρςεί. 

  

21 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ Ξ)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι 
μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί και 
ςξ πηγαίξ αουείξ DialuxEvo ή Relux με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

  

22 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ. 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ τχςειμή οξή ρςα 
επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι απξδεκςέπ. 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία δεμ είμαι εμταμή 
ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςευμικά 
τσλλάδια.  
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

23 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα βαρικά 
τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςιπ τχςξςευμικέπ 
μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη 
(lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ 
απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). α τχςιρςικά 
ξδξτχςιρμξϋ θα ποέπει μα αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία U0 καςά (BUGRatings)  IESNATM15-11 ή 
ULOR=0% 

  

 

Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ οδικϊν φωτιςτικϊν «ΤΥΡΟΣ Κ» 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ υσςξποερραοιρςϊ αλξσμίμιξ και 
μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ). 

ξ τχςιρςικϊ θα έυει κξμφϊ και αεοξδσμαμικϊ ρυεδιαρμϊ, θα έυει βάοξπ μικοϊςεοξ ή ίρξ απϊ 
16,0kg και θα έυει επίπεδη λεία επιτάμεια για απξτσγή ρσγκέμςοχρηπ ρκϊμηπ. Ηα είμαι εϋκξλα 
αμξιγϊμεμξ για ποϊρβαρη ρςξ ερχςεοικϊ ςξσ τχςιρςικξϋ, ρςξ υόοξ ςχμ ηλεκςοικόμ μεοόμ και 
ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ υχοίπ ςη υοήρη εογαλείχμ ή με ςημ υοήρη απλόμ εογαλείχμ. 

  

2 Ιάλσμμα ςμήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ θα απξςελείςαι απϊ επίπεδξ γσαλί θεομικά επενεογαρμέμξ.  

ξ άμξιγμα και η ποϊρβαρη ρςξ ερχςεοικϊ θα ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξ κάςχ μέοξπ ςξσ 
τχςιρςικξϋ, εμό ςξ αμξιγϊμεμξ ςμήμα (κάλσμμα) θα ρσγκοαςείςαι ρε αμξιυςή θέρη (καςάλληλξπ 
ρυεδιαρμϊπ) 

  

3 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε πλακέςεπ PCB (μια ή 
πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ ξπξίξπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμξπ απϊ 
PMMA ή Ριλικϊμη κλπ. Δεκςάγίμξμςαι και ξπςικάμε αμακλαρςήοεπ αλξσμιμίξσ. 

  

4 ΛέθξδξπΡςήοινηπ Ιαςάλληλξπ μηυαμιρμϊπ ρςήοινηπ για ανξμική ςξπξθέςηρη επί κοέμαρηπ ρε ρσομαςϊρυξιμξ 
καςάλληληπ διαμέςοξσ.  

ξ ρϋρςημα ρςήοινηπ ςξσ θα παοέυει ςη δσμαςϊςηςα εσελινίαπ ρςξ επίπεδξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ. Ηα 
μπξοεί μα οσθμιρςεί με πεοιρςοξτή έχπ 90ξ ρςξμ καςακϊοστξ άνξμα και με πεοιρςοξτή ±15ξ χπ 
ποξπ ςξμ ξοιζϊμςια άνξμα, έςρι όρςε μα ποξραμαςξλίζεςαι αμάλξγα με ςη θέρη ςξσ 
ρσομαςϊρυξιμξσ ρςημ ξδϊ. ξ ρϋρςημα ρςήοινηπ θα είμαι καςαρκεσαρμέμα απϊ υάλσβα 
γαλβαμιρμέμξ εμ θεομό ή απϊ υσςϊ αλξσμίμιξ. 

  

5 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 καςά ΔΜ 60598   

6 Οοξρςαρία έμαμςι Οοξρςαρία κας’ ελάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262   
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κοξϋρεχμ 

7 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε θεομξκοαρία a ≥ 35ξC 
καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ. 

  

8 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ ακϊλξσθεπ 2 
ποξωπξθέρειπ: 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία q 25 ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ 
ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί ξ 
σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ 
καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα 
ςιμόμ. 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ 
και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. 

  

9 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρη μϊμχρηπ Θ ή ΘΘ. 

Ζ ρϋμδερη με ςξ ηλεκςοικϊ δίκςσξ 230V–50Hz, θα ποαγμαςξπξιείςαι εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ. Για ςξ 
ρκξπϊ ασςϊ, θα τέοει ρςξ άμχ μέοξπ ςξσ κελϋτξσπ δϋξ ρςσπιξθλίπςεπ. 

  

10 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 4000Ι   

11 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα διαρταλίζει 
ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

  

12 Αρϋομαςη διαυείοιρη ξ τχςιρςικϊ τέοει αρϋομαςξ ελεγκςή εμρχμαςχμέμξ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ ή ρε βάρη 
NEMASocket 7 pin. 

  

13 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ   

14 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ   

15 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 60598-2-3, ΔΜ 61547, 
ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 
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16 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC. 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με διατξοεςικά οεϋμαςα 
ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και πιξ ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. Λπξοξϋμ 
επίρηπ μα ποξρκξμιρθξϋμ και διαμξοτόρειπ με μέαπ γεμιάπ LED, απϊ ασςά πξσ εμδευξμέμχπ 
ταίμξμςαι ρςξ ENEC,  για ποϊρθεςη ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ.  

Ρημειόμεςαι επίρηπ πχπ δεμ απαιςείςαι ςξ πιρςξπξιηςικϊ ENEC μα πεοιέυει ςξμ αρϋομαςξ ελεγκςή 
πξσ ςξπξθεςείςαι ερχςεοικά ή ςξ ενάοςημα NEMASocket. 

  

17 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. 

Δήλχρη μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή ρυεςικά με ςημ εογξρςαριακή εγγϋηρη. 

  

18 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT 

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί για ςη 
διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ καςά ISO 
17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα πεοιλαμβάμει 
ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ πηγόμ LED και 
τχςειμήπ έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ μέλξπ ςξσ ΔΑ-MLA. 
ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςεί. 

  

19 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ Ι)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι μελέςεπ 
ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί και ςξ πηγαίξ 
αουείξ (π.υ. DialuxEvo ) με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

  

20 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ. 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ τχςειμή οξή ρςα 
επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι απξδεκςέπ. 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία δεμ είμαι εμταμή ρςα 
ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα ςευμικά τσλλάδια. 

  

21 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα βαρικά τχςξμεςοικά 
μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςιπ τχςξςευμικέπ μελέςεπ, δηλαδή, η 
ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη (lm/W), η τχςειμή οξή (lm), 
η θεομξκοαρία υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ 
έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). α τχςιρςικά ξδξτχςιρμξϋ θα ποέπει μα αμήκξσμ ρςημ 
καςηγξοία U0 καςά (BUGRatings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ αλξσμίμιξ και μα είμαι 
βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ). 

  

2 Ιάλσμμα μήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ θα είμαι πεοιμεςοικϊ πξλσκαοβξμικϊ κάλσμμα ρςξ ρυήμα 
ςξσ τχςιρςικξϋ (καςά πεοίπςχρη αμάλξγα με ςξ τχςξςευμικϊ μξμςέλξ). ξ 
πεοιμεςοικϊκάλσμμα μπξοεί μα διαταμέπ ή ημιδιαταμέπ. 

  

3 Ιάλσμμα μήμαςξπ 
ΖλεκςοικόμΛεοόμ 

ξ επάμχ κάλσμμα ςχμ ηλεκςοικόμ μεοόμ μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ αλξσμίμιξ και μα 
είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ). 

  

4 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε πλακέςεπ PCB 
(μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ ξπξίξπ θα είμαι 
καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη. 

  

5 ΛέθξδξπΡςήοινηπ α τχςιρςικά θα είμαι καςάλληλα για ςξπξθέςηρη ρε κξοστή ιρςξϋ διαμέςοξσ ¾’. Ρε κάθε 
πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα σπξλξγίζει ςσυϊμ εναοςήμαςα ποξραομξγήπ ρε 
πεοίπςχρη ϋπαονηπ ιρςόμ διατξοεςικήπ διαςξμήπ κξοστήπ.  

  

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 για ςημ ξπςική μξμάδα καςά ΔΜ 60598    

7 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία ςξσλάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262   

8 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε θεομξκοαρία a ≥ 
35ξC καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ. 

  

9 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ ακϊλξσθεπ 2 
ποξωπξθέρειπ: 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία q 25 ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή 
ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί 
ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ 
καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά απξςελέρμαςα 
ςιμόμ. 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 85ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. 
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10 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρη μϊμχρηπ Θ ή ΘΘ   

11 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 3000Ι (WW)   

12 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα διαρταλίζει 
ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

  

13 Αρϋομαςη διαυείοιρη ξ τχςιρςικϊ τέοει αρϋομαςξ ελεγκςή εμρχμαςχμέμξ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ.   

14 Βάοξπ ≤10 kg   

15 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ   

16 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ   

17 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 60598-2-3, ΔΜ 
61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

  

18 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με διατξοεςικά 
οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. 
Λπξοξϋμ επίρηπ μα ποξρκξμιρθξϋμ και διαμξοτόρειπ με μέαπ γεμιάπ LED  απϊ ασςά πξσ 
εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ ENEC για ποϊρθεςη ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ.  

Ρημειόμεςαι επίρηπ πχπ δεμ απαιςείςαι  ςξ πιρςξπξιηςικϊ ENEC μα πεοιέυει ςξμ αρϋομαςξ 
ελεγκςή πξσ ςξπξθεςείςαι ερχςεοικά ή ςξ ενάοςημα NEMASocket. 

  

19 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. Δήλχρη Μϊμιμξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή.    

20 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT  

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί για ςη 
διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ 
καςά ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα 
πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ 
πηγόμ LED και τχςειμήπ έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ μέλξπ ςξσ 
ΔΑ-MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα 
ποξρκξμιρςεί. 

  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

21 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα βαρικά 
τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςιπ τχςξςευμικέπ 
μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη 
(lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ 
απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). 

  

22 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ Α)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι 
μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί 
και ςξ πηγαίξ αουείξ DialuxEvo με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

  

23 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ τχςειμή οξή ρςα 
επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι απξδεκςέπ 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία δεμ είμαι 
εμταμή ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα 
ςευμικά τσλλάδια. 

  

24 Ρυήμα Τχςιρςικξϋ ξ ρυήμα ςχμ τχςιρςικόμ ςϋπξσ ταμαοιξϋ θα είμαι παοϊμξιξ με ςξ απεικξμιζϊμεμξ και θα 
έυει διαρςάρειπ H 760mm, L 450mm, W=450mm με απϊκλιρη ± 10% 

 

 

 

α ποξςειμϊμεμα τχςιρςικά θα ποέπει μα έυξσμ 
παοεμτεοή ρυήμαςα με ςξ απεικξμιζϊμεμξ ρςιπ 
τχςξγοατίεπ και μα βοίρκξμςαι εμςϊπ ςχμ ξοίχμ 
διαρςάρεχμ (απϊκλιρη εταομϊζεςαι επί κάθε 
διακοιςήπ αμαγοατϊμεμηπ διάρςαρηπ) 

  

 
 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 241 

Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ οδικϊν φωτιςτικϊν «ΤΥΡΟΣ Δ» 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

1 Ρόμα Τχςιρςικξϋ ξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ ποέπει μα είμαι καςαρκεσαρμέμξ απϊ υσςξποερραοιρςϊ 
αλξσμίμιξ και μα είμαι βαμμέμξ ηλεκςοξρςαςικά (βατή πξϋδοαπ) ρε υοόμα RAL / AKZO. 
Απξςελείςαι απϊ δϋξ υχοιρςά διακοιςά μέοη με ρκξπϊ ςη θεομική απξμϊμχρη και ςημ 
εϋκξλη ρσμςήοηρη. ξ έμα μέοξπ είμαι ςξ ςμήμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ και ςξ άλλξ ςξ 
ςμήμα ςχμ ηλεκςοικόμ μεοόμ. Ξ διαυχοιρμϊπ ςξσ ξπςικξϋ ςμήμαςξπ και ςξσ ςμήμαςξπ 
ηλεκςοικόμ μεοόμ είμαι επιθσμηςϊπ και ϊυι επί πξιμή απξκλειρμξϋ.  

Δεμ επιςοέπξμςαι ρπξμδσλχςά τχςιρςικά με εκςεθειμέμα LEDmodules (ϊυι εμιαίξ ρόμα 
τχςιρςικξϋ) και καςαρκεσέπ με ςξμ driver ενχςεοικά ςξσ τχςιρςικξϋ. 

  

2 Ιάλσμμα ςμήμαςξπ 
ΞπςικήπΛξμάδαπ 

ξ κάλσμμα ςηπ ξπςικήπ μξμάδαπ απξςελείςαι απϊ επίπεδξ γσαλί θεομικά επενεογαρμέμξ.    

3 ευμξλξγία 
ΞπςικήπΛξμάδαπ - Τακξί 

Ζ ξπςική μξμάδα θα απξςελείςαι απϊ ρςξιυεία LED ςξπξθεςημέμα επάμχ ρε πλακέςεπ PCB 
(μια ή πεοιρρϊςεοεπ). Ιάθε LED θα τέοει ςξμ δικϊ ςξσ τακϊ, ξ ξπξίξπ θα είμαι 
καςαρκεσαρμέμξπ απϊ PMMA ή Ριλικϊμη κλπ. Δεκςάγίμξμςαι και ξπςικάμε αμακλαρςήοεπ 
αλξσμιμίξσ. 

  

4 ΛέθξδξπΡςήοινηπ α τχςιρςικά θα είμαι καςάλληλα για ςξπξθέςηρη ρε βοαυίξμα διαμέςοξσ 60mm.    

5 Οοξρςαρία έμαμςι 
ειρυόοηρηπ μεοξϋ 
ρκϊμηπ 

Οοξρςαρία IP 66 καςά ΔΜ 60598   

6 Οοξρςαρία έμαμςι 
κοξϋρεχμ 

Οοξρςαρία κας’ ελάυιρςξμ ΘΙ 08 καςά ΔΜ 62262   

7 Ηεομξκοαρία αρταλξϋπ 
λειςξσογίαπ  

α τχςιρςικά θα ποέπει μα μπξοξϋμ μα λειςξσογξϋμ με αρτάλεια ρε θεομξκοαρία a ≥ 
35ξC καςά ΔΜ 60598. 

Δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή τχςιρςικξϋ. 

  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ



 

Σελίδα 242 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

8 ΔιαςήοηρηΤχςειμήπΠξήπ Ζ διαςήοηρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςχμ μξμάδχμ LED θα ποέπει μα πληοξί ςιπ ακϊλξσθεπ 2 
ποξωπξθέρειπ: 

Α.L80B50≥100.000h (calculated) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία q 25 ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ (δηλαδή s 85ξC ή μεγαλϋςεοηπ) και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή 
ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποέπει μα καςαςεθεί 
ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ calculated ςιμήπ απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ή ςξμ 
καςαρκεσαρςή ςχμ LED. Ξ σπξλξγιρμϊπ μπξοεί μα είμαι γοάτημα ή απλά 
απξςελέρμαςα ςιμόμ. 

Β.L70≥36.000h (reported) ρϋμτχμα με ςα LM80 &TM21 ρε θεομξκοαρία s 85ξC ή 
μεγαλϋςεοηπ και οεϋμαςξπ ξδήγηρηπ μεγαλϋςεοξσ ή ίρξσ ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ 
τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ. 

Για ςα αμχςέοχ απαιςείςαι ποξρκϊμιρη ςξσ LM-80 report ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ LED. 

  

9 Ζλεκςοικήκλάρημϊμχρηπ Ιλάρημϊμχρηπ ΘΘ   

10 Ηεομξκοαρία Υοόμαςξπ Rated 3000Ι (WW) ή 4000Ι (NW) αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη ςξσ τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ.   

11 Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

Ρσρκεσή ποξρςαρίαπ εμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ π.υ. (Varistorκλπ) καςάλληλη μα διαρταλίζει 
ποξρςαρία απϊ σπεοςάρειπ 10kV ή 10kA ςξσλάυιρςξμ. 

  

12 Αρϋομαςη διαυείοιρη Δρχςεοική ςξπξθέςηρη αρϋομαςξσ ελεγκςή τχςιρςικόμ ή ενχςεοική ςξπξθέςηρη μέρχ 
υοήρηπ ςευμξλξγίαπ NEMASocket 7 PIN. 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι ςα ποξρτεοϊμεμα τχςιρςικά, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ 
ελεγκςέπ ςξσπ μα διαςηοξϋμ ςιπ πιρςξπξιήρειπ ςξσπ ϊςαμ ξι αρϋομαςξι ελεγκςέπ 
ςξπξθεςξϋμςαι ρςξ ερχςεοικϊ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ, ςϊςε θα ποέπει εμςϊπ ςηπ λίρςαπ 
εναοςημάςχμ ENEC μα πεοιέυεςαι ξ αρϋομαςξπ ελεγκςήπ πξσ υοηριμξπξιείςαι.  

  

13 Βάοξπ ≤10 kg   

14 ΡσμςελερςήπΘρυϋξπ Λεγαλϋςεοξπ ή ίρξπ ςξσ 0,90 ρε πλήοεπ τξοςίξ   

15 Ρϋρςημα Οξιϊςηςαπ 
Ιαςαρκεσαρςή 

Οιρςξπξιηςικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 ςξσ εογξρςαρίξσ καςαρκεσήπ   

16 ΔήλχρηΡσμμϊοτχρηπ 
καςά CE 

Ζ δήλχρη ρσμμϊοτχρηπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ρσμμϊοτχρη με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΔΜ 60598-1, ΔΜ 60598-2-3, ΔΜ 
61547, ΔΜ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

17 Οιρςξπξιηςικϊ 
αρτάλειαπ  

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC για ςξ ποξρτεοϊμεμξ ποξψϊμ. 

 

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διαμξοτόρειπ τχςιρςικόμ με διατξοεςικά 
οεϋμαςα ξδήγηρηπ απϊ ασςά πξσ ταίμξμςαι ρςξ ENEC και ρσγκεκοιμέμα ίρα ή μικοϊςεοα. 
ξ πλήθξπ ςχμ LED χρςϊρξ δε μπξοεί μα είμαι διατξοεςικϊ απϊ ασςά πξσ επιςοέπει ςξ 
ENEC. 

  

18 Οιρςξπξιηςικϊ 
απϊδξρηπτχςιρςικξϋ 

Οιρςξπξιηςικϊ ENEC+ (ή ιρξδϋμαμξ) πιρςξπξιηςικϊ διαρτάλιρηπ απϊδξρηπ ςξ ξπξίξ 
βγαίμει ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ΔΜΔC για ςημ ποξρτεοϊμεμη ρειοά τχςιρςικόμ.  

Ρημειόμεςαι πχπ μπξοξϋμ μα ποξρτεοθξϋμ διατξοεςικέπ διαμξοτόρειπ ςηπ ίδιαπ 
ξικξγέμειαπ τχςιρςικόμ, απϊ ασςέπ  πξσ εμδευξμέμχπ ταίμξμςαι ρςξ ENEC+. 

  

19 Δγγϋηρη Ιαςαρκεσαρςή  Δογξρςαριακή εγγϋηρη 10 έςη. 

Δήλχρη μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ καςαρκεσαρςή ρυεςικά με ςημ εογξρςαριακή εγγϋηρη. 

  

20 Τχςξμεςοικά αουεία 
ςϋπξσ LDT 

Οοξρκϊμιρη ϊλχμ ςχμ τχςξμεςοικόμ αουείχμ ςϋπξσ LDT πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί για 
ςη διεναγχγή ςχμ μελεςόμ. α αουεία ασςά ποέπει μα έυξσμ παοαυθεί απϊ διαπιρςεσμέμξ 
καςά ISO 17025 τχςξμεςοικϊ εογαρςήοιξ ςξ ξπξίξ ρςξσπ ρκξπξϋπ διαπίρςεσρηπ θα 
πεοιλαμβάμει ςξσλάυιρςξμ ςξ LM79-08 ή ΔΜ 13032 ή άλλξ εσοχπαψκϊ ποϊςσπξ μέςοηρηπ 
πηγόμ LED και τχςειμήπ έμςαρηπ.   

H διαπίρςεσρη ςξσ εογαρςηοίξσ ποέπει μα εκδίδεςαι απϊ τξοέα διαπίρςεσρηπ μέλξπ ςξσ 
ΔΑ-MLA. ξ πιρςξπξιηςικϊ διαπίρςεσρηπ ςξσ τχςξμεςοικξϋ εογαρςηοίξσ θα ποέπει μα 
ποξρκξμιρςεί. 

  

21 ΤχςξςευμικέπΛελέςεπ Οοξρκϊμιρη τχςξςευμικόμ μελεςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςξσ 
τχςξςευμικξϋ μξμςέλξσ «ΤΩΞΔΥΜΘΙΞ ΛΞΜΔΚΞ (ΣΟΞΡ Δ)» ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Θ. Ξι 
μελέςεπ ποέπει μα είμαι ρε μξοτή PDF και εκςϊπ ςηπ εκςϋπχρηπ ποέπει μα ποξρκξμιρςεί 
και ςξ πηγαίξ αουείξ DialuxEvo ή Relux με ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε η μελέςη. 

  

22 ευμικάΤσλλάδια Δπίρημξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ςηπ ξικξγέμειαπ τχςιρςικξϋ 

Δπιρημαίμεςαι πχπ ςσυϊμ διατξοέπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ιρυϋ ή/και ρςημ τχςειμή οξή 
ρςα επίρημα ςευμικά τσλλάδια με ςα ποξρτεοϊμεμα είμαι απξδεκςέπ 

Δήλχρη εκποξρόπξσ καςαρκεσαρςή για ςσυϊμ επιμέοξσπ ρςξιυεία ςα ξπξία δεμ είμαι 
εμταμή ρςα ςευμικά τσλλάδια ή ςσυϊμ διατξοξπξιήρειπ πξσ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα 
ςευμικά τσλλάδια.  

  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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23 Έγγοατξ 
ΤχςξμεςοικόμΛεγεθόμ 

Έγγοατξ ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ τχςιρςικόμ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτξμςαι ςα βαρικά 
τχςξμεςοικά μεγέθη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςιπ τχςξςευμικέπ 
μελέςεπ, δηλαδή, η ρσμξλική ιρυϋπ καςαμάλχρηπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ, η απϊδξρη 
(lm/W), η τχςειμή οξή (lm), η θεομξκοαρία υοόμαςξπ (Ι) και ξ δείκςηπ υοχμαςικήπ 
απϊδξρηπ (CRI), καμπϋλεπ τχςειμήπ έμςαρηπ (πξλικϊ διάγοαμμα). α τχςιρςικά 
ξδξτχςιρμξϋ θα ποέπει μα αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία U0 καςά (BUGRatings)  IESNATM15-11 
ή ULOR=0% 

  

 
 
Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσφωτιςμοφ  

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

 

AΡΣΠΛΑΞΡEΚΔΓΙΖΡ 

 

  

1 

Δμςϊπ ςξσ τχςιρςικξϋ 
ρόμαςξπ  

ή 

ΡεβάρηNEMASocket 
7pin 

 

Δπικξιμχμία με μξοτή πλέγμαςξπ (MESH) µέρχ οαδιξρσυμϊςηςαπ RF. 

Δογξρςαριακή ςξπξθέςηρη (για ςα τχςιρςικά ρόμαςα «ΣΟΞΡ Ι» και «ΣΟΞΡ Α»). 

Οιρςξπξιηςικϊ ENECγια ςξμ αρϋομαςξ ελεγκςή (για ςα τχςιρςικά ρόμαςα«ΣΟΞΡ Ξ» και 
«ΣΟΞΡ Δ»). 

ή 

Δπικξιμχμία με μξοτή πλέγμαςξπ (MESH) µέρχ οαδιξρσυμϊςηςαπ RF. 

Όπαονη GPS moduleκαι ασςϊμαςη ειραγχγή ςηπ GPS ςξπξθερίαπρςξ ρϋρςημα. 

  

2 
ΔπικξιμχμίαΑρσομάςχμ 
Eλεγκςόμ 

Ζ επικξιμχμία ςχμ ελεγκςόμ ςϊρξ μεςανϋ ςξσπ, ϊρξ και µε ςξμ κεμςοικϊ κϊμβξ 
επικξιμχμίαπ (gateway) θα σλξπξιείςαι αρϋομαςα µε υοήρη αρϋομαςξσ αμξιυςξϋ 
βιξμηυαμικξϋ ποχςξκϊλλξσ(εμδεικςικϊπ ςϋπξπ Zigbee 2.4 GHz). 

Ξι ρσυμϊςηςεπ επικξιμχμίαπ μπξοξϋμ μα είμαι RF 868MHz ή 2.400-2.483,5MHz. 

  

3 

 

Οαοακξλξϋθηρη και 
απξρςξλή κας’ 
ελάυιρςξ για ςιπ ςιμέπ 
και εκςέλερη 
λειςξσογιόμ 
 

άρη ειρϊδξσ (Volts) 

Πεϋμα ειρϊδξσ (Amps) 

Δμεογϊπ ιρυϋπ (Watts) 

Ρσμςελερςήπ Θρυϋξπ (cosτ) 

οεπ λειςξσογίαπ(ρε καςάρςαρη on – burninghours) 

  

ΑΔΑ: ΨΞ3ΛΩΕΩ-ΜΑΡ
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Πϋθμιρη ςηπ τχςειμήπ οξήπ ςξσ τχςιρςικξϋ ρόμαςξπ (λειςξσογία dimming) 

Ηεομξκοαρία λειςξσογίαπ: -40ξC έχπ+70ξC 

Ιλάρη μϊμχρηπ: I ήII 

άρη λειςξσογίαπ: 230VAC  

Ιαςαμαλιρκϊμεμη ιρυϋπ λειςξσογίαπ ή αμαμξμήπ (stand-by λειςξσογίαπ): ≤2W  

Ρϋρςημαελέγυξσ: DALI & 1-10V αμάλξγα με ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ έυει ξ Driver ςξσ 
τχςιρςικξϋ. Δηλαδή επιλξγή ποχςξκϊλλξσ Dimming μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

Ρςημ πεοίπςχρη απόλειαπ ρήμαςξπ με ςξμ κεμςοικϊ ελεγκςήεπικξιμχμίαπ, ςϊςε ξ ελεγκςήπ 
θα ποέπει ασςϊμαςα μα μπαίμει ρε ποξτίλ «αρταλξϋπ λειςξσογίαπ» και μα επιρςοέτει ρε 
λειςξσογία ΞΜ /OFF βάρει πεοιβάλλξσραπ τχςειμϊςηςαπ ή αρςοξμξμικόμ σπξλξγιρμόμ 
(astronomicsunset/sunrise). 

Έλεγυξπ τξοςίχμ οεϋμαςξπ ςξσλάυιρςξμ 5Α. 

Όπαονη παοξυήπ για αιρθηςήοα 12Vdc. 

Eμρχμάςχρηαλγξοίθμξσ CLO (Constant Light Output)  

Λξμαδικϊπ κχδικϊπ αοιθμϊπ αρϋομαςξσ ελεγκςήγια ςξ ρϋρςημα(IDnumber). 

Απξρςξλή ρσμαγεομξϋ/αματξοάπ ρε πεοίπςχρη βλάβηπ.  

4 
Διαρταλίρειπ 
Οξιϊςηςαπ 

Ρσμτχμία µε ϊλα ςα ποϊςσπα πξσ ατξοξϋμ ςημ ςευμξλξγία και ρσυμϊςηςα επικξιμχμίαπ 
πξσ υοηριμξπξιείςαι. 

Ρσμμϊοτχρη με ϊλα ςα ποϊςσπα Αρτάλειαπ, Ζλεκςοξμαγμηςικήπ Ρσμβαςϊςηςαπ EMC και 
Παδιξεκπξμπόμ. 

  

5 Δγγσήρειπ Ιαλήπ λειςξσογίαπ για ςξσλάυιρςξμ 10 έςη, ρσμξδεσϊμεμη απϊ δήλχρη ςξσ καςαρκεσαρςή 

  

ΙΔΜΠΘΙΞΡ ΔΚΔΓΙΖΡ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ 
  

6 Αοιθμϊπ Αοιθμϊπ Ιεμςοικόμ Δλεγκςόμ επικξιμχμίαπ ≥ 23 
  

7 
Δπικξιμχμία με 
Δλεγκςέπ  

Υοήρη κοσπςξγοατημέμξσ ποχςξκϊλλξσ, 128 bit AES Encryption ή αμχςέοξσ. 

Απξδεκςά ποχςϊκξλλα μεςάδξρηπ RF: ΘΔΔΔ 802.15.4, Zigbee ή παοϊμξιξ, SigfoxLoRaWan 
ή άλλη αμαγμχοιρμέμη μέθξδξπ εκπξμπήπ με ςημ απαοαίςηςη ποξωπϊθερη ϊςι η εκπξμπή 
γίμεςαι ρε αδερμξπξίηςη ζόμη ρσυμξςήςχμ. 
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8 
Δπικξιμχμία με ςξ 
διαδίκςσξ 

Ethernet port 2G ή 3G ή 4G Modem 
  

9 Λεςατξοά δεδξμέμχμ Λέρχ απλήπ κάοςαπ SIM για M2M επικξιμχμία, υχοηςικϊςηςαπςξσλάυιρςξμ 300 MB 
  

10 Αρτάλεια ρϋμδερηπ Σπξρςήοινη λειςξσογίαπIPFiltering 
  

11 Ρςεγαμϊςηςα ξπξθέςηρη εμςϊπ κσςίξσ βαθμξϋ ρςεγαμϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ IP66. 
  

12 
Ηεομξκοαρία 
Κειςξσογίαπ 

-30 ξC έχπ +70 ξC 
  

13 
Οοξρςαρία απϊ 
σπεοςάρειπ 

ξσλάυιρςξμ2kV 
  

14 Ιαςαμαλιρκϊμεμη Θρυϋπ ≤ 20 W 
  

15 άρη λειςξσογίαπ 230 V AC 
  

16 Ρειοιακή Διεπατή ξσλάυιρςξμ μία(RS 232/485port) 
  

17 Ηϋοα Ethernet (RJ45 port) 
  

18 

 

Αμαλξγικέπ ή φητιακέπ 
ειρϊδξσπ ή ενϊδξσπ για 
αιρθηςήοεπ ή άλλεπ 
ρσρκεσέπ 

 

ξσλάυιρςξμ 2 

  

19 GSM δίκςσξ Ισφελχςϊ 2G ή 3G ή 4G modem (εμρχμαςχμέμξ ρςη ρσρκεσή). 
  

20 Κειςξσογίεπ 

Σπξρςηοιζϊμεμα Οοχςϊκξλλα Δικςϋχμ: UDP/TCP, DHCP 

Αρτάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΘPsec, HTTPS) ή άλλα ιρξδϋμαμα 

Όπαονη ποαγμαςικξϋ οξλξγιξϋ (RealTimeClock) 
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Υαοακςηοιρςικά Δοξμξλϊγηρηπ: ΜΑ, PortForwarding, IP filtering 

21 
Διαρταλίρειπ 
Οξιϊςηςαπ 

Ρσμτχμία µε ϊλα ςα ποϊςσπα πξσ ατξοξϋμ ςημ ςευμξλξγία και ρσυμϊςηςα επικξιμχμίαπ 
πξσ υοηριμξπξιείςαι. 

Ρσμμϊοτχρη με ϊλα ςα ποϊςσπα Αρτάλειαπ, Ζλεκςοξμαγμηςικήπ Ρσμβαςϊςηςαπ EMC και 
Παδιξεκπξμπόμ. 

  

22 Δγγσήρειπ Ιαλήπ λειςξσογίαπ για ςξσλάυιρςξμ 10 έςη, ρσμξδεσϊμεμη απϊ δήλχρη ςξσ καςαρκεσαρςή 
  

ΚΞΓΘΡΛΘΙΞ ΙΔΜΠΘΙΖΡ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ & ΔΚΔΓΥΞΣ 
  

23 Κειςξσογίεπ 

Οοαγμαςξπξίηρη ασςϊμαςηπ ρσλλξγήπ και απεικϊμιρηπ ϊλχμ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ θα 
ποξέουξμςαι απϊ ςημ εγκαςάρςαρη. 

Δσμαςϊςηςα πληοξτϊοηρηπ µέρχ ρςαςιρςικόμ, ρε επίπεδξ τχςιρςικξϋ, ξδξϋ ή πεοιξυήπ. 

Δσμαςϊςηςα απξμακοσρμέμηπ παοακξλξϋθηρηπ ςχμ παοαμέςοχμ λειςξσογίαπ ςξσ δικςϋξσ 
ηλεκςοξτχςιρμξϋ 

Δσμαςϊςηςα παοακξλξϋθηρηπ παοαμέςοχμ ρε επίπεδξελεγκςή(κας’ελάυιρςξ ςάρη, οεϋμα, 
ρσμςελερςήπ ιρυϋξπ, καςαμάλχρη εμέογειαπ,όοεπ λειςξσογίεπ, πιθαμέπ αρςξυίεπ), ϊρξ και 
πληοξτξοιόμ ςξσ ςξπικξϋ κϊμβξσ επικξιμχμίαπ. 

Δσμαςϊςηςααπξθήκεσρηπ διατξοεςικόμ ποξγοαμμάςχμ ασνξμείχρηπ ςηπ τχςειμήπ οξήπ 
ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ. Δσμαςϊςηςα μα ξοιρςξϋμ διατξοεςικά ποξτίλ ελέγυξσ ςηπ 
τχςειμϊςηςαπ για ςα ραββαςξκϋοιακα και ςιπ ημέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ. 

Δσμαςϊςηςαέμασρηπ και ρβέρηπ ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ςηπ εγκαςάρςαρηπ ρςιπ 
διατξοεςικέπ όοεπ ςηπ ημέοαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ µε βάρη ςξ γεχγοατικϊ 
πλάςξπ και γεχγοατικϊ μήκξπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ σπηοερίαπ. 

Απξμακοσρμέμξπ έλεγυξπ μεμξμχμέμχμ τχςιρςικόμ, αλλά και δσμαςϊςηςα ξμαδξπξίηρηπ 
ςξσπ, όρςε μαποαγμαςξπξιείςαιξμαδικϊπ έλεγυξπ. Ζ ξμαδξπξίηρη (groups) θα μπξοεί μα 
γίμεςαι και ρε ελεγκςέπ πξσ αμήκξσμ ρε διατξοεςικξϋπ ελεγκςέπ ςξμέα, όρςε μα δίμεςαι η 
δσμαςϊςηςα ξμαδξπξίηρηπ ςχμ ρημείχμ με κξιμά υαοακςηοιρςικά ρςημ πεοιξυή 
παοέμβαρηπ. 

Δσμαςϊςηςα υειοξκίμηςηπ εμςξλήπ ρε επίπεδξ ξδόμ και εμτάμιρηπ ςξσ πλήθξσπ ςχμ 
τχςιρςικόμ ρχμάςχμ πξσ βοίρκξμςαι επί ασςήπ. 

Δμςξπιρμϊπ αρςξυιόμ ρημείχμ τχςιρμξϋ και ςοξτξδξςικόμ τχςιρςικόμ, π.υ. απόλειεπ 
αρϋομαςξσ κϊμβξσ, εμεογειακά ϊοια, απόλειεπ επικξιμχμίαπκ.α. 

Δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ υοηρςόμ βαριρμέμη ρε οϊλξσπ (RBAC). Ξ διαυειοιρςήπ μα μπξοεί 
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μα ςοξπξπξιεί, μα διαγοάτει υοήρςεπ, ξμάδεπ και επίπεδα ποϊρβαρηπ ρςξ λξγιρμικϊ. 

 

Δσμαςϊςηςα ελέγυξσ και παοαγχγήπ reports (αματξοόμ) και alarms 
(ρσμαγεομόμ)αμάλξγαµεςαδεδξμέμαλήφηπαπϊςξσπελεγκςέπ. 

Σπξρςήοινη ειδικξϋmodule απξρςξλήπ ρσμαγεομόμ και βλαβόμ µέρχ sms και e-mail. 
Δπιπλέξμ, δσμαςϊςηςα ξ διαυειοιρςήπ και ξι υοήρςεπ, αμάλξγα με ςξ οϊλξ ςξσπ, μα 
μπξοξϋμ μα δημιξσογξϋμ εμδεικςικά: μέα reports και alarms αμάλξγα µε ςιπ απαιςήρειπ 
και ςιπ αμάγκεπ ςξσπ. Δπιποϊρθεςα, θα ποέπει μα απεικξμίζξμςαι ςϊρξ ξι εμεογξί, ϊρξ και 
ξι ενσπηοεςηθέμςεπ ρσμαγεομξί. 

Ασςϊμαςη εμημέοχρη ςξσ λξγιρμικξϋ υχοίπ μα απαιςείςαι καμία εμέογεια απϊ ςξμ ςελικϊ 
υοήρςη. 

Δσμαςϊςηςα παοξυήπ δεδξμέμχμ ρε μξοτή πιμάκχμ και γοατημάςχμ και ποϊρβαρη ρε 
ιρςξοικά δεδξμέμα. 

Οαοξυή δσμαςϊςηςαπ απξμακοσρμέμηπ ποϊρβαρηπ και γεχγοατικήπ παοξσρίαρηπ ςξσ 
εγκαςερςημέμξσ ρςξ ρϋρςημα δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ πάμχ ρε αμαγμχοιρμέμξ 
υαοςξγοατικϊ σπϊβαθοξ (π.υ. Google-Maps). 

Ζ γλόρρα ςξσΙεμςοικξϋΚξγιρμικξϋΔιαυείοιρηπ θα είμαι ςξσλάυιρςξμη ελλημική και 
αγγλικήκαι ςξ λξγιρμικϊ θα παοέυεςαι ραμ cloud-based λϋρη. 

Ζ ποϊρβαρη ρςξ Ιεμςοικϊ Κξγιρμικϊ Διαυείοιρηπ θα γίμεςαι µέρχ ξπξιξσδήπξςε 
τσλλξµεςοηςή (web-browser). 

H λειςξσογία ςξσ KεμςοικξϋΚξγιρμικξϋ δεμ θα ποξωπξθέςει ςημ αγξοάαπϊ ςημ σπηοερία 
επιπλέξμ άδειαπ υοήρηπ ή κάπξιξσ άλλξσ λξγιρμικξϋ και σλικξϋ εμςϊπ ςξσ διαρςήμαςξπ 
εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ δέκα (10) εςόμ. 

 

Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ ιςτοφ οδοφωτιςμοφ φψουσ 8.00m ι 12.00m 
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1 Θρςϊπ ξδξτχςιρμξϋ Ιξλξσοξκχμικήπ μξοτήπ, απξςελξϋμεμξπ απϊ έμα υαλσβδξρχλήμα, διαρςάρεχμ βάρηπ 
έχπ Τ 150 και κξοστήπ  Τ60 ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 8000mm και πάυξσπ 4mm, πξιϊςηςαπ 
S235JR καςά ΔΜ10025 (St37-2/DIN17100), με πιρςξπξιηςικά πξιϊςηςαπ απϊ ςξμ 
ποξμηθεσςή, θεομήπ ενέλαρηπ. 

Ιξλξσοξκχμικήπ μξοτήπ, απξςελξϋμεμξπ απϊ έμα υαλσβδξρχλήμα, διαρςάρεχμ βάρηπ 
έχπ Τ 200 και κξοστήπ έχπ Τ80 ρσμξλικξϋ ϋφξσπ απϊ 11800μμ έχπ 12000mm και 
πάυξσπ 4mm, πξιϊςηςαπ S235JR καςά ΔΜ10025 (St37-2/DIN17100), με πιρςξπξιηςικά 
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πξιϊςηςαπ απϊ ςξμ ποξμηθεσςή, θεομήπ ενέλαρηπ. 

Oυαλσβδξρχλήμαπ θα τέοει καςάλληλεπ ξπέπ για ςημ ρςήοινη ςξσ βοαυίξμα ή ςξσ 
τχςιρςικξϋ  ρόμαςξπ απεσθείαπ ρςξμ ιρςϊ. 

Ζ πλάκα έδοαρηπ θα είμαι καςάλληλη για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ιρςξϋ ρε μέα 
ποξκαςαρκεσαρμέμη βάρη με αγκϋοιαείςε ρε στιρςάμεμη βάρη. 

Ρε απϊρςαρη 800mm πάμχ απϊ ςξ έδατξπ θα έυει θϋοα καςάλληλχμ διαρςάρεχμ για ςημ 
είρξδξ, εγκαςάρςαρη και ρϋμδερη ςξσ/ςχμακοξκιβχςίξσ/χμ. 

2 Ησοίδα Ησοίδα διαρςάρεχμ 300Υ800mm απϊ ςξ ίδιξ έλαρμα ςξσ κξομξϋ ςξσ  ιρςξϋ, πξσ ρςημ 
κλειρςή θέρη δεμ ενέυει απϊ ςξμ κξομϊ, η ξπξία θα ποξραομϊζεςαι ρε ξπή-θϋοα ςξσ 
κξομξϋ ιδίχμ διαρςάρεχμ, με ειδική κλειδαοιά και δικϊ ςηπ κλειδί για εϋκξλξ ‘άμξιγμα-
κλείριμξ,. Ζ θσοίδα θα παοέυει ρςεγαμϊςηςα ΘΠ54 ρςημ ηλεκςοξλξγική εγκαςάρςαρη, εμό 
θα είμαι ρϋμτχμη με ςημ ΔΜ-40.  

  

3 Γαλβάμιρμα εμθεομό Ξι ριδηοξψρςξί και ςα εναοςήμαςα ςξσπ, μεςά ςημ ρσγκϊλληρη ςξσπ θα ελέγυξμςαι 
διαρςαριξλξγικά, θα καθαοίζξμςαι ξι ςσυϊμ ξνείεπ ακμέπ ςξσπ και θα ξδεϋξσμ για 
γαλβάμιρμα εμ θεομό ερχςεοικά και ενχςεοικά βάρει Διεθμόμ Οοξςϋπχμ: ΔΜ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Ζ διαδικαρία γαλβαμίρμαςξπ θα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ιαθαοιρμϊπ επιτάμειαπ ρεδιάλσμα HCI  

 Νέπλσμα με μεοϊ (ρε δσξ τάρειπ). 

 Δμβάπςιρη ιρςόμ ρε διάλσμα FLUX για καλϋςεοη ποϊρτσρη ςξσ φεσδαογϋοξσ 

 Οοξθέομαμρη ρενηοαμςήοιξ -  ρςεγμχςήοιξ 

 Δμβάπςιρη ρε μπάμιξ φεσδαογϋοξσ μήκξσπ 13,000mm ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε 
θεομξκοαρία 450ξC,  ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι ραμ ποόςη ϋλη φεσδάογσοξπ 
καθαοϊςηςαπ μεγαλϋςεοηπ απϊ 99,99% 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ γαλβαμιρμέμχμ ποξψϊμςχμ ατξοάρε: 

 Λέςοηρη πάυξσπ γαλβαμίρμαςξπ 

 Ξπςική επιθεόοηρηιρςόμ 

 Έλεγυξπ ποϊρτσρηπςξσφεσδαογϋοξσ. 
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4 Ζλεκςοξρςαςική βατή 
πξϋδοαπ 

Για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία ςχμ ριδηοξψρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ θα γίμεςαι 
ηλεκςοξρςαρςική βατή ςξσ ιρςξϋ με υοόμαςα ρκϊμηπ πξϋδοαπ αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 

Ζ ηλεκςοξρςαςική βατή με υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ βάρη πξλσερςέοα TGICFREE, είμαι 
ιδαμική για ςη βατή μεςαλλικόμ επιταμειόμ ενχςεοικξϋ υόοξσ, ξι ξπξίεπ υοειάζξμςαι 
μεγάλη αμςξυή ρςξ υοϊμξ και ρςα υςσπήμαςα.  

Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή ποϊρτσρη ςξσ υοόμαςξπ ρςημ μεςαλλική επιτάμεια θα 
επιςσγυάμεςαι ρςιπ γαλβαμιρμέμεπ εμ θεομό επιτάμειεπ ή ακϊμα και ρε μη 
γαλβαμιρμέμεπ, αλλά ατξϋ έυξσμ επενεογαρςεί με τχρτξοική κοσρςάλλχρη με 
φεσδάογσοξ. ξ υοόμα βάρηπ πξλσερςέοα παοξσριάζει εναιοεςική αμςξυή ρςημ ηλιακή 
ακςιμξβξλία, ρςιπ αλλαγέπ ςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ και ρςημ θεομξκοαρία, ποξρτέοει δε 
μεγάλεπ μηυαμικέπ και υημικέπ αμςξυέπ. 

Ζ βατή ςχμ ριδηοξψρςόμ θα γίμεςαι με ηλεκςοξρςαςικέπ ρσρκεσέπ φεκαρμξϋ με πιρςϊλια 
ηλεκςοξςοιβήπ ςϋπξσ T.R.  

ξ υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ πξσ θα υοηριμξπξιείςαι θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, 
Δσοχπαψκήπ ποξέλεσρηπ, θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ πξιϊςηςαπ και θα είμαι 
επιλξγήπ ςηπ Σπηοερίαπ. 

Ζ εγγϋηρη για ςξ αμενίςηλξ ςξσ υοόμαςξπ, θα είμαι 10 υοϊμια. 

  

 
 
 
Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ γαλβανιςμζνου βραχίονα κατάλλθλου για τοποκζτθςθ επί ιςτοφ ΔΕΔΔΗΕ 

Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

1 Γεμικά 
υαοακςηοιρςικά 

Λξμϊπ – διπλϊπ ή πξλλαπλϊπ βοαυίξμαπ γαλβαμιρμέμξπ και  βαμμέμξπ  απϊ υάλσβα θεοµήπ έλαρηπ 
πξιϊςηςαπ S235JR καςά ΔΜ 10025 καςαρκεσαρμέμξπ καςά EN 10219. Ξ βοαυίξμαπ θα τέοει ςα 
καςάλληλα εναοςήμαςα για ςημ ρςήοινή ςξσ ρςξμ ιρςϊ και ςημ καςάλληλη διαςξμή Τ48 έχπ Τ60. 

  

2 Γαλβάμιρμα 
εμθεομό 

Ξι ριδηοξψρςξί και ςα εναοςήμαςα ςξσπ, μεςά ςημ ρσγκϊλληρη ςξσπ θα ελέγυξμςαι διαρςαριξλξγικά, θα 
καθαοίζξμςαι ξι ςσυϊμ ξνείεπ ακμέπ ςξσπ και θα ξδεϋξσμ για γαλβάμιρμα εμ θεομό ερχςεοικά και 
ενχςεοικά βάρει Διεθμόμ Οοξςϋπχμ: ΔΜ ISO 1461,  ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Ζ διαδικαρία γαλβαμίρμαςξπ θα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ιαθαοιρμϊπ επιτάμειαπ ρεδιάλσμα HCI  

 Νέπλσμα με μεοϊ (ρε δσξ τάρειπ). 

 Δμβάπςιρη ιρςόμ ρε διάλσμα FLUX για καλϋςεοη ποϊρτσρη ςξσ φεσδαογϋοξσ 

 Οοξθέομαμρη ρενηοαμςήοιξ -  ρςεγμχςήοιξ 

 Δμβάπςιρη ρε μπάμιξ φεσδαογϋοξσ μήκξσπ 13,000mm ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρε θεομξκοαρία 
450ξC,  ϊπξσ υοηριμξπξιείςαι ραμ ποόςη ϋλη φεσδάογσοξπ καθαοϊςηςαπ μεγαλϋςεοηπ απϊ 
99,99% 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ γαλβαμιρμέμχμ ποξψϊμςχμ ατξοά: 

 Λέςοηρη πάυξσπ γαλβαμίρμαςξπ 

 Ξπςική επιθεόοηρηιρςόμ 

 Έλεγυξπ ποϊρτσρηπςξσφεσδαογϋοξσ. 

 

  

3 Ζλεκςοξρςαςική 
βατή πξϋδοαπ 

Για ςημ καλϋςεοη ποξρςαρία ςχμ ριδηοξψρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ θα γίμεςαι ηλεκςοξρςαρςική 
βατή ςξσ ιρςξϋ με υοόμαςα ρκϊμηπ πξϋδοαπ αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 

Ζ ηλεκςοξρςαςική βατή με υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ βάρη πξλσερςέοα TGICFREE, είμαι ιδαμική για ςη 
βατή μεςαλλικόμ επιταμειόμ ενχςεοικξϋ υόοξσ, ξι ξπξίεπ υοειάζξμςαι μεγάλη αμςξυή ρςξ υοϊμξ και 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

ρςα υςσπήμαςα.ξ υοόμα βάρηπ πξλσερςέοα παοξσριάζει εναιοεςική αμςξυή ρςημ ηλιακή ακςιμξβξλία, 
ρςιπ αλλαγέπ ςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ και ρςημ θεομξκοαρία, ποξρτέοει δε μεγάλεπ μηυαμικέπ και 
υημικέπ αμςξυέπ. 

Ζ μεγαλϋςεοη δσμαςή ποϊρτσρη ςξσ υοόμαςξπ ρςημ μεςαλλική επιτάμεια θα επιςσγυάμεςαι ρςιπ 
γαλβαμιρμέμεπ εμ θεομό επιτάμειεπ ή ακϊμα και ρε μη γαλβαμιρμέμεπ, αλλά ατξϋ έυξσμ επενεογαρςεί 
με τχρτξοική κοσρςάλλχρη με φεσδάογσοξ. 

Ζ βατή ςχμ ριδηοξψρςόμ θα γίμεςαι με ηλεκςοξρςαςικέπ ρσρκεσέπ φεκαρμξϋ με πιρςϊλια 
ηλεκςοξςοιβήπ ςϋπξσ T.R.  

ξ υοόμα ρκϊμηπ πξϋδοαπ πξσ θα υοηριμξπξιείςαι θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, Δσοχπαψκήπ 
ποξέλεσρηπ, θα ρσμξδεϋεςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ πξιϊςηςαπ και θα είμαι επιλξγήπ ςηπ Σπηοερίαπ. 

Ζ εγγϋηρη για ςξ αμενίςηλξ ςξσ υοόμαςξπ, θα είμαι 10 υοϊμια. 

4 Δμδεικςικέπ 
διαρςάρειπ 
βοαυιϊμχμ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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Α/Α Οεοιγοατή Απαίςηρη ΑΟΑΜΖΡΖ ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

α) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

 

 

Ονομαςία Τράπεηασ: ……………………. 

Κατάςτθμα: …………………………….. 

(Δ/νςθ, οδόσ, αρικμόσ, ΤΚ, τθλ, φαξ) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………. 

ΕΥΩ ………………………… 

Ρροσ:  Ανακζτουςα Αρχι 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ____________ ΕΥΩ ________ 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του  
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

(Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……………….. οδόσ …………………. αρικμόσ 
……………… ΤΚ ……………………..,) 

(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 

α)…….….... οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο 
διαγωνιςμό τθσ ….………….για τθν επιλογι Αναδόχου για  «.............................................», 
ςυνολικισ αξίασ ...................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό …………………. Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 
ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

(Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ 
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.) 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, 
ανεξάρτθτα από οιοδιποτε ζνδικο μζςο ι βοικθμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 
Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν…………………………………, ι 
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 
εγγυοδοςίασ μασ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

                                                                    (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

 

β) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

 

Ονομαςία Τράπεηασ: ……………………. 

Κατάςτθμα: …………………………….. 

(Δ/νςθ, οδόσ,αρικμόσ, ΤΚ, τθλ, φαξ) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………. 

ΕΥΩ ………………………… 

Ρροσ:  Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α. ____________ ΕΥΩ ________ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

(ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 

………) 

(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..) 
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μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ-,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ από ………… 

ςφμβαςθσ που αφορά ςτον διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο …….………..…… ςυνολικισ 

αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……………. Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, ανεξάρτθτα από οιοδιποτε ζνδικο 

μζςο ι βοικθμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν  ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 

διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 

ςχετικι υποχρζωςθ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 

Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

γ) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ρροκαταβολισ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ ......................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ .........................  

Ρροσ:  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ' αρικμ ............... για ευρϊ .......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ 

i. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)......... , (ΑΦΜ) ....... , 

(δ/νςθ) ............................................................................................................. - ι 

ii. {ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου:(επωνυμία) .......... , (ΑΦΜ) ......... , (δ/νςθ) ........... - ι 
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iii. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ............. , (ΑΦΜ) .................... , (δ/νςθ) ........  

β) (πλιρθ επωνυμία) ............. , (ΑΦΜ) .................... , (δ/νςθ) ........  

γ) (πλιρθ επωνυμία) ............. , (ΑΦΜ) .................... , (δ/νςθ) ........  

ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 

τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,-  για τθν λιψθ 

προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του  …………….% τθσ ςυμβατικισ αξίασ …………………..μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό……………. και τθ 

Διακιρυξι ςασ με αρικμό………………, ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)………………….για εκτζλεςθ του ζργου 

(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό 

ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) …………………., και μζχρι 

του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι 

επιςτολι)……………….. πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε 

βάροσ τθσ Εταιρίασ ………………………….ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των 

Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ………………ι Κοινοπραξίασ……………….., υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε 

εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο 

οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι 

ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (03) 

θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει για τουλάχιςτον (2) δφο μινεσ μετά τθν προκεςμία οριςτικισ παραλαβισ 

του ζργου και μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι 

ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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δ) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ  

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: …. 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

i. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο)......... , (ΑΦΜ) ....... , 

(δ/νςθ) ............................................................................................................. - ι 

ii. {ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου:(επωνυμία) .......... , (ΑΦΜ) ......... , (δ/νςθ) ........... - ι 

iii. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ............. , (ΑΦΜ) .................... , (δ/νςθ) ........  

β) (πλιρθ επωνυμία) ............. , (ΑΦΜ) .................... , (δ/νςθ) ........  

γ) (πλιρθ επωνυμία) ............. , (ΑΦΜ) .................... , (δ/νςθ) ........  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ-,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (ςυμπλθρϊνεται το ςυνολικό ςυμβατικό 

τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία και 

ςυντιρθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό ……… που αφορά ………………. 

ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……………. Διακιρυξθ τθσ 

Ανακζτουςα Αρχι 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 

διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 

ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 

χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά 

μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)  
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ΡΑΑΤΗΜΑ VII –Υπολογιςτικό φφλλο Εxcel 

Σασ παραπζμπουμε ςτο θλεκτρονικό επεξεργάςιμο αρχείο με τίτλο «Υπολογιςτικό Φφλλο 
Excel», το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.grτου ΕΣΘΔΘΣ 
ςτο ςυςτθμικό διαγωνιςμό που αφορά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIII – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Ταχ Δ/νςθ  
Ρλθρ  
Τθλ  
 
 
 
                                                   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ199 
Δθμόςια Σφμβαςθ Ρρομικειασ …………………………………………..για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν 
του Διμου  
Στ…………….. ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, 
αφενόσ ο  Διμοσ200   ,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτθν ………………………………………. με 
Α.Φ.Μ. ……………………και Δ.Ο.Υ……………………………, και εκπροςωπείται νόμιμα 
από………………………………. και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ 
ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με 
δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Τ.Κ. ......, τθλ. 
................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται 
ςτο εξισ «ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ εταιρείασ και με το 
από .............. Ρρακτικό του Δ.Σ. (εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και 
ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 201 , ανατζκθκε  ςτον 
ανάδοχο «.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  ςτθν τιμι τθσ 
οικονομικισ του προςφοράσ ………………... 
Φςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, 
υπογράφουν τθν ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 
ΑΘΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ……………………………………… για 
τισ ανάγκεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ ………………………………………..ςφμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουκεί (ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ του αναδόχου).Θ προμικεια κα 
είναι ςφμφωνθ με τθ τεχνικι προςφορά του αναδόχου ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι 
του προςφορά και τθν αρικμ……/201..διακιρυξθ202 
ΑΘΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 
Τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 είδθ, κα παραδοκοφν ςτο κτίριο του : 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

                                                           
199

Σθμειωτζον ότι για το κφροσ ςφμβαςθσ του Δθμοςίου με αντικείμενο αξίασ μεγαλφτερθσ των δφο χιλιάδων 
πεντακοςίων (2.500) ευρϊ ι που γεννά διαρκι υποχρζωςθ αυτοφ, απαιτείται θ κατάρτιςι τθσ να γίνει με 
ιδιωτικό τουλάχιςτον ζγγραφο. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που αφοροφν ςε 
ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του ΕΣΡΑ και του ΕΟΧ ι άλλων 
ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων, το ανωτζρω ποςό ορίηεται ςε δζκα χιλιάδεσ (10.000) 
ευρϊ. Τα ανωτζρω ποςά μποροφν να τροποποιοφνται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (άρκρο 
130 Ν. 4270/14 όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4412/16 άρκρο 375 § 2). 

200
Το ΝΡΔΔ ,θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ   

201
1.Απόφαςθ Δθμάρχου ςτθ περίπτωςθ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ 2. Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτθ 

περίπτωςθ του διαγωνιςμοφ 3. Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτθ περίπτωςθ π.χ τθσ 
διαπραγμάτευςθσ όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των  άρκρων  32 θ 269  Ν.4412/16 

202
Σε περίπτωςθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 
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 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 
 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι τισ ………………….. 
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιϊν 
του Διμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτθμα του …………………………… , με υποχρζωςθ 
του Ρρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, εντόσ των επόμενων - από τθν αποςτολι του 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ - ……………. θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 
Σε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του 
ανωτζρου χρονικοφ διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία για 
το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν παραγγελία. 
Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτα γραφεία ι 
ςτθν αποκικθ κάκε Υπθρεςίασ. 
Οποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Ρρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ από τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Τμιματοσ 
…………………………………………………….. 
Θ λιψθ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΑΓΓΕΛΙΑΣ κα επιβεβαιϊνεται από τον Ρρομθκευτι. Το τιμολόγιο 
ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Ρρομθκευτι ςτο 
Τμιμα ……………………………… ςτον ….  όροφο του κτιρίου όπου ςτεγάηονται οι Κεντρικζσ 
Υπθρεςίεσ (………………………). 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Υπθρεςιϊν 
για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 
εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 
ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 
Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 
περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 
οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206203 και 207204 του Ν 4412/16 

                                                           
203

Άρκρο 206 Ν.4412/16 :Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 
1.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 

ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 

από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
2.Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 

ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
3.Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του προμθκευτι. 
4.Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 

ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207. 

5.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 υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει 
το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  
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ΑΘΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 
1.Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
2.Κατά τθν εξόφλθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει : 
 α) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ205. 
 β) Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ206. 
 γ)………………………………………………… 
 
3.Κατά τισ πλθρωμζσ κα παρακρατείται από τον Ανάδοχο: 
α .0,02% υπζρ του Δθμοςίου, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, 
και παρακρατείται από κάκε πλθρωμι (αρ.36 παρ.6 ν.4412/16) 207 
β. 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (αρ.347 Ν.4412/16) επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, και παρακρατείται από κάκε πλθρωμι 
(αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16)208 

                                                                                                                                                                      
7.Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

204
Άρκρο 207 Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ 

1.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, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  

2.Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. 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.  

3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 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 προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ – παράδοςθσ. 

4.Εφόςον ο προμθκευτισ 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. 

5.Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

6.Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 
205

Πςον αφορά τισ ειςφορζσ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία ,ςφμφωνα με τθ παρ 3 άρκρου 58 3863/10 για τθν 
είςπραξθ χρθμάτων από το Δθμόςιο ,Ν.Ρ.Δ.Δ ,Ο.Τ.Α αϋβακμίδασ απαιτείται αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
εφόςον το ποςόν τθσ εκκακαριηόμενθσ απαίτθςθσ υπερβαίνει τισ 3000 € 

206
Φορολογικι ενθμερότθτα απαιτείται για ακακάριςτο ποςό που υπερβαίνει τα 1.500 € ςφμφωνα με το άρκρο 

1 παρ. 1 ΡΟΛ 1274/2013 το οποίο ορίηει: «1. Θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κακίςταται 
υποχρεωτικι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: α. Για τθν είςπραξθ χρθμάτων ι τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ από 
το Δθμόςιο Τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, «από Δθμοςίουσ Υπολόγουσ και από 
αυτοφσ που ενεργοφν πλθρωμζσ με εντολι ι εξουςιοδότθςθ των ανωτζρω» εφόςον το ακακάριςτο ποςό 
για κάκε τίτλο πλθρωμισ υπερβαίνει τα χίλια πεντακόςια ευρϊ (1.500), ανά δικαιοφχο. Το αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον ειςπράττοντα ςτουσ διενεργοφντεσ τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ 
του τίτλου, κατά τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ αυτοφ». 

207
Για ςυμβάςεισ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000 € χωρίσ Φ.Ρ.Α  

208
Για ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του πζμπτου 

εδαφίου τθσ παρ 3 του άρκρου 350 Ν.4412/16 
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γ. 0,06% (αρ.375 Ν.4412/16)209 υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων , 
θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτοφ), 
επί του κακαροφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ και  
δ . 4% φόροσ ειςοδιματοσ ( άρκρο 64  παρ 2  Ν. 4172/2013)  
Οι παραπάνω πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται, κάκε μινα, μετά τθν υποβολι: 
 1.του πρακτικοφ οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των  προμθκειϊν.  
2.του τιμολογίου  Ρϊλθςθσ  από τον Ανάδοχο.  
3. εξοφλθτικισ απόδειξθσ του αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ << 
Εξοφλικθκε>> 
Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 201.., και ςυγκεκριμζνα υπάρχει θ με αρικμ. πρωτ οικ. …………………………απόφαςθ 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν προμικεια «…………………………………………………….».με α/α 
καταχϊριςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ  
ΑΘΟ 4ο: ΕΡΙΤΟΡΗ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΗΣ 
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ 
και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ 
ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ210 
Θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι 
κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα 
αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 «παραλαβι υλικϊν «και 209 
«χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν »του Ν.4412/16. 
ΑΘΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ 
και τισ υποδείξεισ του Διμου . 
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και 
πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 
αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί 
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 
παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 
4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και 
κάκε τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 
5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια 
των υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει 
ωσ εκπρόςωπο του τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι 
επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ 
προμικεια. 

                                                           
209

Για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ θ μεγαλφτερθσ των 2.500 € χωρίσ Φ.Ρ.Α  
210

Δθμοτικό Συμβοφλιο ( άρκρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 
που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 
ΑΘΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ του Διμου, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
ΑΘΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
ΑΘΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
ΑΘΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι από ……………….. και 
μζχρι τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι ……/……../201... 
ΑΘΟ 10ο : ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ-ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ  
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα 
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 
2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 
ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
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ΑΘΟ 11ο   : ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα 
προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 
ςτο Νομό ……………… αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα 
κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ ……………………. του Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
Ο  ΔΘΜΑΧΟΣ                                                        Ο   ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ  
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