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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για  την   προμήθεια Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ    Υ Λ Ι Κ Ο Υ   Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 
Έχοντας υπ όψιν : 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>>και του νομού  ν. 4605/2019 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων  στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    
3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  
       114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 
ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 
6. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις>> 
7. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 
8. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) 
9. Τις  αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης που έχουν  εκδοθεί. 
10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στους  Κ.Α.  20-6662.0001.0002  του οποίου 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 74.000 €. 
11. Την υπ΄αριθμό ……2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 
Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην προμήθεια 
«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε.  Ιαλυσού» (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  (73964,76€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικού Φωτισμού  της Δημοτικής 
Ενότητας Ιαλυσού. 

 





Άρθρο 2ο 
Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  
β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 
δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 
Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 
α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  
εβδομήντα τρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73964,76€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν 
υποχρεωτικά προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 

Άρθρο 5ο 
Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 
2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
3.Συνεταιρισμοί 
4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού : 
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα με το 
Παράρτημα Γ΄. 
• ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς 

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 
• Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

• Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 
συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 





- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον 
όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για 
παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

- που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 
επιχείρησης. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να 
κατατεθούν όπως περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 
Κατά το σταδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να 
υποβάλει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη από 10 ημέρες ) από την κοινοποίηση 
της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 
καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου νόμου 
 
4) Πιστοποιητικά ISO 
Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή για τους 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 
γίνονται αποδεκτές. 
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας  και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 
της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον 
Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 
• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 
• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 





• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να 
προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 
δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 
αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί 
από το Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 
 

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

 α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

  α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
  β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην 
ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  
στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει 
να είναι μεγαλύτερο από 50% 

 γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση 
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 
Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την 05/07/2019 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 
α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των 
προσφορών ή  
β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  





 

Άρθρο 8o 
Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με 
έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 

 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο 
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 
Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 
2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της περίληψης της διακήρυξης  
3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο 
σταθερό, φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 
 
9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  
(Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 
    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 
    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, 
ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 
 
9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
όπου επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 
ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο έναν για 
κάθε ομάδα μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». με το 
όνομα της κάθε ομάδας. Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή 
χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που 
υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται 
στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο 
συμμετέχων δεν δίνει προσφορά σε όλες της ομάδες. 
9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναλυτικά ορίζεται και ανωτέρω.  





5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον  προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  
μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  
οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο 
προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  
διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία 
δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους 
νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική 
ταυτότητα, κλπ). 
Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή 
από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί 
συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο 
οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα υλικά που έχουν 
την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑ» στον πίνακα του προϋπολογισμού το αργότερο, μέχρι μια εργάσιμη ημέρα 
από την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για να υπάρχει η δυνατότητα 
αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων από την Επιτροπή άμεσα . Οι προσφορές που θα κατατεθούν 
χωρίς να έχουν προσκομισθεί δείγματα την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν θα γίνουν 
δεκτές. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραλαβή των υλικών για να γίνει ο 
συγκριτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. 
Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  
 

Άρθρο 10ο 
Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της 
διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή, η είναι εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο 
Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 
για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή 
όλα και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην 
υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα 
που θα  γνωστοποιηθεί και  θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον 





διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 
οικονομικές προσφορές. 

Άρθρο 12ο 
Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών ανά ομάδα και στην περίπτωση που θα 
υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν 
από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους 
της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως 
απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη 
των προσφορών. 
 

Άρθρο 13ο 
Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση 
του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 
μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 
χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός 
διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 
 

Άρθρο 14ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

  β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή 
προμηθευτή σε αυτόν Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπερ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν 
προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 15ο 
Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 
προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  





ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  
θ. Τον τρόπο πληρωμής . 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  
ια. Την παραλαβή των υλικών. 
Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' 
αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

 
Άρθρο 16ο 
Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική 
επιστολή πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς 
τούτο στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 17ο 
Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και 
ποιοτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

           Άρθρο 18ο 
Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του 
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 
ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και 
με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα 
εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και 
όχι για το συνολικό ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και 
αυτή θα υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 
πληρωμή της προμήθειας) 
γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 
Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ 
Δήμου και προμηθευτή σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 19ο 
Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά μετά την υπογραφή της Σύμβασης (συνολικά ο 
χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τις εξήντα (60) ημέρες). 
Ο χρόνος απόκρισης του προμηθευτή για την παράδοση των ειδών θα είναι εντός πέντε (5) 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση  της Υπηρεσίας  
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε 
περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 
προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 
Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 
Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 
 

Άρθρο 20ο 
Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 
οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην 





ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η 
ελληνική. 
β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  
γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 
προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και 
στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  
κλπ, που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην 
αγγλική γλώσσα. 
 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το 
Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από 
εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 
Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών. 

Άρθρο 22ο 
Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 
4412/2016.  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 300 0,39 117,00 
2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 375 0,60 225,00 
3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 m 200 0,24 48,00 
4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) m 150 0,41 61,50 
5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 300 0,64 192,00 
6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 350 0,80 280,00 
7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 150 0,63 94,50 
8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 25 2,45 61,25 
9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 m 250 2,06 515,00 

10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 200 2,88 576,00 
11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 m 200 1,05 210,00 
12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 m 300 3,00 900,00 
13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 m 200 4,00 800,00 
14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 m 25 6,10 152,50 
15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 m 75 0,18 13,50 
16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 m 75 0,41 30,75 
17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 m 75 0,67 50,25 
18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 m 75 1,10 82,50 
19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 150 0,12 18,00 
20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 150 0,18 27,00 
21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 m 290 2,00 580,00 
22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 m 300 0,14 42,00 
23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 200 0,12 24,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ         
24 Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm 

τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 150 3,00 450,00 
25 Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm 

τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 250 4,00 1000,00 
26 Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 35 4,00 140,00 
27 Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 630 lm 

τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 100 4,00 400,00 





28 Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 3,00 30,00 
29 λαμπτηρας PL 26W  τεμ 10 4,00 40,00 
30 λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 6,00 60,00 
31 Λαμτήρας φθορισμού 15W   10 2,00 20,00 
32 Λαμτήρας φθορισμού 18W τεμ 25 1,35 33,75 
33 Λαμτήρας φθορισμού 30W τεμ 10 2,50 25,00 
34 Λαμτήρας φθορισμού 36W  τεμ 50 1,70 85,00 
35 Λαμτήρας φθορισμού 58W  τεμ 35 2,40 84,00 
36 Λαμτήρας φθορισμού led 18W τεμ 50 8,00 400,00 
37 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W τεμ 10 4,00 40,00 
38 Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W τεμ 10 4,00 40,00 
39 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40   τεμ 10 14,00 140,00 
40 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 

(ΔΕΙΓΜΑ) 
     τεμ 10 9 

90,00 
41 Λαμπτήρας LED 30-35W E27 4000Κ απειοειδούς 

μορφής (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 65 28,00 1820,00 
42 Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής 

μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 3 160,00 480,00 
43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W    5 2,50 12,50 
44 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   τεμ 5 9,50 47,50 
45 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 
46 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 24,00 120,00 
47 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   τεμ 5 85,00 425,00 
48 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 162,00 810,00 
49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 6,00 60,00 
50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 9,00 90,00 
51 Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 5,00 50,00 
52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI τεμ 10 10,00 100,00 
53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI τεμ 10 22,00 220,00 
54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό 

μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   τεμ 25 3,00 75,00 
55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    τεμ 10 2,00 20,00 
56 Λυχνίες Ραγας LED τεμ 25 3,00 75,00 
57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους τεμ 25 3,00 75,00 
58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 50 4,50 225,00 
59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 
60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  τεμ 100 4,50 450,00 
61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 
62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 25 4,50 112,50 
63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  τεμ 30 4,50 135,00 
64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 

30  8 Α τεμ 75 2,00 150,00 
65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 
66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός τεμ 25 4,00 100,00 
67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος τεμ 25 2,50 62,50 
68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος τεμ 25 3,50 87,50 
69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος τεμ 25 4,00 100,00 
70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  τεμ 15 8,00 120,00 
71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  τεμ 15 10,00 150,00 
72 Φωτοκύτταρο 16 Α τεμ 50 22,00 1100,00 
73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 
74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W τεμ 75 0,50 37,50 
75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W τεμ 200 0,50 100,00 
76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W τεμ 1 70,00 70,00 
77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W τεμ 1 100,00 100,00 





78 Μονωτικές ταινίες  τεμ 250 0,80 200,00 
79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 2,00 100,00 
80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 3,00 150,00 
81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 50 5,00 250,00 
82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 1,50 30,00 
83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,00 40,00 
84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 2,40 48,00 
85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων τεμ 20 4,00 80,00 
86 μούφες ρητίνης για GT Α2 τεμ 10 24,00 240,00 
87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων κου 20 2,00 40,00 
88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

80X80X48 IP40 τεμ 20 2,00 40,00 
89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 

110X110X74 IP65 τεμ 20 2,50 50,00 
90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος 

καρφί-ακίδα τεμ 25 2,50 62,50 
91 Φωτοσωλήνας Φ13  τεμ 500 3,90 1950,00 
92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου τεμ 20 28,00 560,00 
93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 

50 εκ βαρεου τύπου τεμ 5 55,00 275,00 
94 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο 

ανοιγματων τεμ 2 400,00 800,00 
95 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός 

ανοίγματος  τεμ 1 340,00 340,00 
96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός 

στεγανός τεμ 1 25,00 25,00 
97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 

υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες υποδοχές) τεμ 15 25,00 375,00 
98 Φις αρσενικο θυλικο τεμ 15 5,00 75,00 
99 Γέφυρες μονοφασικές τεμ 15 3,00 45,00 

100 Γέφυρες τριφασικές τεμ 15 5,00 75,00 
101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως τεμ 15 3,00 45,00 
102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 τεμ 250 2,80 700,00 
103 Σωληνάρια σιλικόνης τεμ 5 8,00 40,00 
104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης τεμ 75 1,00 75,00 
105 Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική τεμ 1 250,00 250,00 
106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική τεμ 1 35,00 35,00 
107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός τεμ 1 35,00 35,00 
108 Μυτοτσίμπιδο 200mm τεμ 1 35,00 35,00 
109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) τεμ 1 100,00 100,00 
110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό τεμ 2 5,00 10,00 
111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο τεμ 2 15,00 30,00 
112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό τεμ 2 15,00 30,00 
113 Σετ καρυδάκια τεμ 2 25,00 50,00 
114 προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 20,00 100,00 
115 Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W 

μήκους 1,20 με τους λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 35,00 525,00 
116 Φωτιστικό LED PL χωνευτό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 19,00 190,00 
117 Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ -

6500Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 50,00 500,00 
118 Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  τεμ 3 50,00 150,00 
119 Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 5 180,00 900,00 
120 Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500Κ 

(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 100,00 1500,00 
121 Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  τεμ 5 100,00 500,00 
122 Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 250,00 2500,00 
123 Προβολέας led 150W 2700Κ  τεμ 2 250,00 500,00 





124 Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD 
(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 

2 680,00 1360,00 
125 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με 

μάυρη βάση για το παραδοσιακό ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 145,00 1450,00 
126 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40W  

αυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 20 480,00 9600,00 
127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ 

γαλακτόχρωμο τεμ 5 12,00 60,00 
128 Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με 

παραδοσιακό βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 15 135,00 2025,00 
129 Βάση φωτιστικού παγόδας (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 6 50,00 300,00 
130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W Α(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 28,00 280,00 
131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 10 35,00 350,00 
132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 10 30,00 300,00 
133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 10 38,00 380,00 
134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α τεμ 5 22,00 110,00 
  ΙΣΤΟΙ         
135 Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά 

κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 10 670,00 6700,00 

136 
Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ 
(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 2 180,00 360,00 

137 Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων 
(ΔΕΙΓΜΑ) τεμ 20 250,00 5000,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 59649,00 
      ΦΠΑ 24% 14315,76 
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73964,76 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 
 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί 
ποινή αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων 
οφείλει  να καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες ειδών που 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία-απαιτήσεις στις 
τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμφωνούν με τα υποβαλλόμενα τεχνικά 
φυλλάδια και δείγματα(ένα τεμάχιο ανά ζητούμενο δείγμα). Το αργότερα μέχρι μίο (1) εργάσιμη ημέρα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην 
κατάθεση των δειγμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Eπί 
ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων θα καταθέσει για την εταιρία του Πιστοποιητικά ISO 9001 2015, 
14001 2015, OHSAS 18001 2013 με αντικείμενο προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, 
λαμπτήρων, led κλπ. 

Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δείγματα δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
ποιότητας μπορούν να προσκομιστούν  στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση . 

 ΚΑΛΩΔΙΑ 
1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 
2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 
3 Καλώδιο ΝΥL 2Χ1 mm2 
4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 (τα 300 μέτρα μαυρο) 
5 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 
6 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 
7 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 
8 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 
9 Καλώδιο NYY 4X6 mm2 
10 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 
11 Καλώδιο NYY 5X2,5mm2 





12 Καλώδιο NYY 5X6 mm2 
13 Καλώδιο NYY 5X10 mm2 
14 Καλώδιο NYY 5X16 mm2 
15 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 2,5 mm2 
16 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 6 mm2 
17 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α.  Διατ 10 mm2 
18 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. Διατ 16 mm2 
19 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 
20 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 
21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 
22 Καλώδιο UTP 4' CAT 6 
23 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ 
 ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

24 

Λαμπτήρας LED A60 έως10 W/E27  4000K 800 lm τουλάχιστον (ΔΕΙΓΜΑ) 
- Tύπος λαμπτήρα Α60 
- Φωτεινή ροή ≥800 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 
- 4000Κ 

25 

Λαμπτήρας  led A60 13-15W/E27 2700K   1400 lm τουλάχιστον(ΔΕΙΓΜΑ) 
- Tύπος λαμπτήρα Α60 
- Φωτεινή ροή ≥1400 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 
- 2700Κ 

26 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14  4000Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 
-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  
-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  
-  4000Κ 

27 

Λαμπτήρας  led  7 W/E14 2700Κ 600 lm τουλάχιστον  (ΔΕΙΓΜΑ) 
-  Tύπος ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ G45 
-  Φωτεινή ροή ≥600 lm  
-  διάρκεια ζωής ≥25000 h  
-  2700Κ 

28 

Λαμπτήρας MR16  6W/12V LED 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 
- Tύπος MR16 
- Φωτεινή ροή ≥400 lm  
- διάρκεια ζωής ≥25000 h 
- 4000Κ 38° 

29 Λαμπτηρας PL 26W  

30 

Λαμπτηρας LED GU10 6W 4000K 530 lm (ΔΕΙΓΜΑ) 
Tύπος λαμπτήρα GU10 110° 
- Φωτεινή ροή ≥530 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥25000 h 
- 4000Κ 

31 

Λαμτήρας φθορισμού 15W 
- Φωτεινή ροή ≥600 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 6500Κ 

32 

Λαμτήρας φθορισμού 18W 
- Φωτεινή ροή ≥950 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 6500Κ 

33 

Λαμτήρας φθορισμού 30W 
- Φωτεινή ροή ≥2000 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 4000Κ 

34 

Λαμτήρας φθορισμού 36W  
- Φωτεινή ροή ≥2600lm  
- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 4000Κ 

35 

Λαμτήρας φθορισμού 58W  
- Φωτεινή ροή ≥4250 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 4000Κ 





36 

Λαμτήρας φθορισμού led 18W 
- Φωτεινή ροή ≥1800 lm Pf>0.90 90-265V 
- Διάρκεια ζωής ≥40000 h 
- 4000Κ 

37 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 32W 
- Φωτεινή ροή ≥2250 lm  
- Διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 6500Κ  

38 

Λαμτήρας φθορισμού κυκλικός 40W 
- Φωτεινή ροή ≥2800 lm  
- διάρκεια ζωής ≥12000 h 
- 6500Κ 

39 
Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 100 W/Ε40    
- ≥55000 h   
- Φωτεινή ροή ≥9500 lumen άμεσης επανέναυσης  

40 

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
- ≥32000 h   
- ενσωματωμένος εκκινητής 
- Φωτεινή ροή ≥6000 lumen 

41 

Λαμπτήρας LED 30-35W E27 (ΔΕΙΓΜΑ) 
- 4000Κ   
- ΑΧΛΑΔΩΤΗ ΜΟΡΦΗ 
- ≥300°  
- Προστασίας IP54 
- Τάση λειτουργίας 230V AC 
- Φωτεινή ροή ≥3800lm 
- Διάρκεια ζωής ≥40.000 ώρες   pf>0.90 
- Κύκλοι ανάμματος 50.000 μέγιστο μήκος 180mm διαμ 76mm 

42 

Λαμπτήρας LED 80W E40 4000Κ κυλινδρικής μορφής(ΔΕΙΓΜΑ) 
- 4000Κ   
- Τάση λειτουργίας 230V AC 
- Φωτεινή ροή ≥12000lm τουλάχιστον 150lm/w cri70 pf>0.90 
- Διάρκεια ζωής ≥50.000 ώρες  
- να διαθετει κιτ με γυάλυνη ασφάλεια για προστασία  
- μέγιστο μήκος 203mm   

43 Λαμπτήρας αλογόνου R63/E27 42 W 

44 
Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24   
- Φωτεινή ροή ≥14000 lumen 
- Διάρκεια ζωής ≥15000 h   

45 
Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 
- Φωτεινή ροή ≥20000 lumen 
- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

46 
Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  (ΔΕΙΓΜΑ) 
- Φωτεινή ροή ≥40000 lumen 
- Διάρκεια ζωής ≥20000 h 

47 
Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 1 KW   
- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   
- Φωτεινή ροή ≥ 70.000 lumen 

48 
Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW   (ΔΕΙΓΜΑ) 
- Διάρκεια ζωής ≥ 5.000 ώρες   
- Φωτεινή ροή ≥ 240.000 lumen  

49 Πυκνωτής προβολέα 1000 W HQI 
50 Πυκνωτής προβολέα 2000 W HQI 

51 
Εκκινητής προβολέα 70-400W  HQI-Να (ΔΕΙΓΜΑ) 
Αυτοδιακοπτόμενος για επίτευξη μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των οργάνων και των 
λαμτήρων cut out time 1310sec. 

52 Εκκινητής προβολέα 1000 W HQI 
53 Εκκινητής προβολέα 2000 W HQI 
54 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 με σπειρωτό μεταλικό βίδωμα στη βάση Μ10   
55 Ντοουικ πορσελάνης  Ε40    
56 Λυχνίες Ραγας LED 
57 Ασφάλειες φυσίγγια NEOZET 35 Α με την βάση τους 
58 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA 
59 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA  
60 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA  
61 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA 





62 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA 
63 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA  
64 Γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου  6 Χ 30  8 Α 
65 Ρευματοδότης σούκο εντοιχισμένος 
66 Ρευματοδότης σούκο εξωτερικός στεγανός 
67 Διακόπτης απλός εντοιχισμένος 
68 Διακόπτης αλερετουρ εντοιχισμένος 
69 Διακόπτης κομιτατερ εντοιχισμένος 
70 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α  
71 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α  

72 

Φωτοκύτταρο 16 Α  
-Τάση λειτουργίας  230V  
-50/60HZ IP55  
-MAX 2300W  
-2-1000LUX 

73 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός 
74 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-80 W 
75 Eκκινητές για λαμπτήρα φθορισμού 4-65 W 
76 Μετασχηματιστής μετάλλων 1000 W 
77 Μετασχηματιστής μετάλλων 2000 W 
78 Μονωτικές ταινίες  
79 Δεματικά 15 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 
80 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 
81 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) 
82 κλέμες πλαστικές διατομής 2,5 χιλ 12 θέσεων 
83 κλέμες πλαστικές διατομής 6 χιλ 12 θέσεων 
84 κλέμες πλαστικές διατομής 10 χιλ 12 θέσεων 
85 κλέμες πλαστικές διατομής 16 χιλ 12 θέσεων 
86 Μούφες ρητίνης για GT Α2 
87 Ρόκα διαφόρων διαστάσεων 
88 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 80X80X48 IP40 
89 Κουτιά διακλαδωσεων εξωτερικά στεγανά διαστ, 110X110X74 IP65 
90 Φις παροχής σύνδεσης φωτοσωλήνα LED σύνδεσμος καρφί-ακίδα 

91 

Φωτοσωλήνας Φ13  μονοκάναλος, led σε στροφείο 100 ή 50 μέτρων με λευκό 
ψυχρό φωτισμό (6000-6800 Kelvin), 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, 
κατανάλωση 4,6-5W/m, 13mm με 36 led ανά μέτρο, μονάδα κοπής 1μ. ΙΡ 65. 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής 
και πιστοποιητικό στεγανότητας IP 65 απο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  

92 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ βαρεου τύπου 
93 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 50 Χ 50 εκ βαρεου τύπου 

94 

Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  δύο ανοιγματων 
Γαλβανισμένο  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm 
Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 
ασφαλείας και θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της 
υπηρεσίας. 

95 

Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ενός ανοίγματος  
Γαλβανισμένο  διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30.  
Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 
ασφαλείας και θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της 
υπηρεσίας. 

96 Ηλεκτ. πίνακας πλαστικός μιας σειρας εξωτερικός στεγανός 

97 Πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία υπερτασεων 5 θεσεων (πλάγιες 
υποδοχές) 

98 Φις αρσενικο θυλικο 
99 Γέφυρες μονοφασικές 
100 Γέφυρες τριφασικές 
101 Μπάρα Ουδετέρου - Γειώσεως 
102 Σωλήνας σπιράλ Φ50 





103 Σωληνάρια σιλικόνης 
104 Ράβδοι θερμής σιλικόνης 

105 

Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική 
12 σκαλοπατιών με ύψος σε πλήρες άνοιγμα από 3650 mm έως 3800 mm, ύψος 
κλειστή max 860 mm, διάσταση σκαλιού 30 cm x 30 cm, απόσταση σκαλιών 300 
mm, βάρος σκάλας 11,50 kg, βάρος χρήστη έως 150 kg 

106 Πένσα 180mm 1000V ηλεκτρολογική 
107 Κόφτης πλάγιος 180mm 1000V ηλεκτρολογικός 
108 Μυτοτσίμπιδο 200mm 
109 Αμπεροτσιμπίδα (πολύμετρο) 
110 Κατσαβίδι δοκιμαστικό 
111 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 
112 Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρωτό 
113 Σετ καρυδάκια 

114 

προβολάκια LED ΙΡ 65 10W 4000-6500K (ΔΕΙΓΜΑ) 
τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
- απόδοση ≥85 lm/w   850lm 
- 4000-6500Κ  
- συντελεστή ισχύος >0,80  100 °  
- διάρκεια ζωής 50.000 h  
- στεγανότητας IP65 

115 

Φωττιστικό  στεγανά  led με κάλυμμα 2Χ18 W μήκους 1,20 με τους 
λαμπτήρες(ΔΕΙΓΜΑ) 
Οπως περιγράφονται στο Α/Α 36 
Το φωτιστικό θα είναι στεγνό IP65 

116 Φωτιστικό Pl LED χωνευτό 22W (ΔΕΙΓΜΑ) 
2200lm  25000h 150-265V 120°4000K pf >0.85 για οπή 210mm 

117 

Προβολέας led 50 W στεγανός 4000Κ-6500Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 
τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 
-4000Κ  
-συντελεστής ισχύος >0,90  100 °  
-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP65 

118 

Προβολέας led 50 W στεγανός 2700Κ  
-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥85 lm/w 4250lm 
-2700Κ  
-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  
-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP65 

119 

Προβολέας led 75 W στεγανός 4000Κ(ΔΕΙΓΜΑ) 
τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥130 lm/w  10.000lm 
-4000Κ  
-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  
-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP66 ΙΚ 08 

120 

Προβολέας led 100 W στεγανός 4000 Κ-6500k (ΔΕΙΓΜΑ) 
τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 
-4000Κ  
-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  
-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP65 

121 

Προβολέας led 100 W στεγανός 2700 Κ  
τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥85 lm/w 8500lm 
-2700Κ  
-συντελεστή ισχύοςς >0,90  100 °  
-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP65 

122 

Προβολέας led 150W 4000Κ (ΔΕΙΓΜΑ) 
-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥85 lm/w  12750 
-4000Κ  
-συντελεστή ισχύοςς >0,90   





-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP65 

123 

Προβολέας led 150W 2700Κ  
-τύπου SMD με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο  
-απόδοση ≥85 lm/w 12750 
-2700Κ  
-συντελεστή ισχύοςς >0,90   
-διάρκεια ζωής 50.000 h  
-στεγανότητας IP65 

124 

Προβολέας εξωτερικού χώρου 400W LED SMD (ΔΕΙΓΜΑ) 

To σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ανοξείδωτες εξωτερικές βίδες, 
θα φέρει ειδικό σύστημα στερέωσης για την οριζόντια τοποθέτηση του σε 
προτεινόμενο ύψος 10-15 μέτρων, θα χρησιμοποιεί light lumen chip απόδοσης 145 
 lm/w και τροφοδοτικό 400w με μεγάλη πραγματική φωτιστική απόδοση 110lm/w 
και σύνολο 44000 lm o φακός των οποίων εξασφαλίζει ευρεία κατανομή φωτισμού 
ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία κατά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία ως ΕΝ 
6247:2008 που αποδεικνύεται από IESNA LM-80 TEST REPORT και από πολικό 
διάγραμμα που συνοδεύει το φωτιστικό προβολέα.Η τελική του ισχύ είναι 400w       
 και η απόδοση μετά τις οπτικές και θερμικές απώλειες είναι 110 lm ανά watt.H 
θερμοκρασία χρώματος θα είναι 6500Κ,συντελεστής ισχύος θα  >0,95 ,ο δείκτης 
 χρωματικής απόδοσης Ra >=85,δείκτης στεγανότητας IP65,η ψύξη της  ηλεκτρικής 
μονάδας θα  γίνεται με ψύκτρες αλουμινίου  εκ κατασκευής και χωρίς χρήση 
ηλεκτρικού ανεμιστήρα. 
O χώρος της ηλεκτρικής μονάδας δεν είναι ενιαίος με την φωτιστική με ηλεκτρική 
προστασία κλάσης μόνωσης ΙΙ,προκαλωδιομένο   με ειδική διάταξη που προστατεύει 
τα led από διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής καθώς και από 
την θερμοκρασία λειτουργίας την οποία διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο,με κυκλώματα 
των led σε  σύνδεση bybass για ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αν παρουσιαστεί 
βλάβη σε ένα lumen chip.Το φωτιστικό θα  έιναι κατάλληλο για λειτουργία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -30 εως +60 oC χωρίς την αλλοίωση των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων και χωρίς την δυσμενή επίδραση στον χρόνο ζωής 
των οργάνων τους. Θα φέρει σήμανση CE . Θα προσκομιστεί επι ποινή αποκλεισμού 
ελληνικά η αγγλικά ISO 90012015 ,ISO 14001 του εργοστασίου κατασκεύης και 
έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή-εισαγωγέα των ανωτέρω προβολέων ότι 
καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών. 

125 

Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Αμφορέα"  με μάυρη βάση για το παραδοσιακό 
ιστό (ΔΕΙΓΜΑ) 
Το φωτιστικό σωμα θα είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό χρώματος λευκού και θα 
είναι  
A=390 
C=185 
B=218 
F=615 
Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού θα φέρει ντουί Ε27 και θα είναι από 
πολυκαρμπονικό υλικό  μαύρου χρώματος  ικανών διαστάσεων  για προσαρμογή στο 
φωτιστικό σώμα.  
Σχέδιο  

 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

126 

Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 40Wαυτόνομο με ηλιακό συλλέκτη (ΔΕΙΓΜΑ) 
Aυτόνομο φωτοβολταικό φωτιστικό ισχύος 40W διαστάσεων περρίπου 960Χ300Χ85 
mm κατάλληλο για τοθέτηση σε ιστούς 6μ.Το φωτιστικο θα είναι κατασκευασμένο 
απο αλουμίνιο και θα  φέρει στο πάνω μέρος solar panel ισχύος περίπου 30W στο 
κάτω μέρος του φωτιστικού θα είναι τοποθετημένα τα led chips .Το φωτιστικό θα 
φέρει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου περίπου 250wh . Ο Controller θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα τριών επιλογών εκφόρτισης και λειτουργίας του φωτιστικού Το 
υλικό κατασκευής του φωτιστικού θα να είναι από αλουμίνιο και δε πρέπει να 
υπερβαίνει συνολικά τα 12 Kgr 
Το φωτιστικο θα φέρει αισθητήρα κίνησης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση . 





Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα εξάρτηματα τοποθέτησης του φωτιστικού για 
κάθετη τοποθέτηση σε κορυφή ιστού όπως αυτοί περιγράφονται στην μελέτη. 
Θα προσκομιστούν επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 90012015 ,ROHS  
2011/65 /EU,EMC 2014 30/EU του εργοστασίου κατασκευής και βεβαίωση του 
προσφέρονται για εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών και για παροχή ανταλλακτικών 
για τουλάχιστον 10 έτη .  
Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίζει επί ποινή αποκλεισμού τα 
παραπάνω πιστοποιητικά όπως επίσης και τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου 
φωτιστικού για να μπορέσει η υπηρεσία να εξετάσει την συμφωνία τους με τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

127 Φωτιστικό κάλυμμα τύπου μπάλας Φ20 οπάλ γαλακτόχρωμο 
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Παραδοσιακό επιτοιχο φωτιστικό σώμα led 15 W  με παραδοσιακό 
βραχίονα(ΔΕΙΓΜΑ) 
Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο χρώματος μαύρο θα είναι 
εξαγωνικής μορφής και θα φέρει ενιαίο πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται  
κατάλληλα για να επιτυγχάνεται στεγανότητα  ΙP 44  διαστάσεις φωτιστικού ύψος 
περίπου 50 cm πλάτος περίπου 35cm .Το φωτιστικό θα έχει απόδοση τουλάχιστον 
1400lm 4000k. 
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Βάση φωτιστικού παγόδας (δείγμα) 
Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος 
ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 
15,5 εκ. Περίπου,βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι. Η βάση θα 
προσαρμόζεται στους εγκατεστημένους ιστούς του Δήμου επι ποινή αποκλεισμού οι 
προμηθευτές ωφείλουν να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών εγκατάστασης .Το 
πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το 
σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα με ντουϊ Ε27 η σύνδεση του φωτιστικού θα 
γίνεται μέσω κλέμμας και θα υπάρχει αντίστοιχος σφικτήρας για το καλώδιο 
παροχής.  

130 Ρελέ διαφυγής 4Χ40 W τυπου Α  (ΔΕΙΓΜΑ) 
131 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W 
132 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W 
133 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W 
134 Ρελέ διαφυγής μονοφασικό  25 Α 
135 ΙΣΤΟΙ 

 

Παραδοσιακός ιστός  υψους 2,8μ για φωτιστικά κορυφής (ΔΕΙΓΜΑ) 
Παραδοσιακός  ιστός  ύψους 2,8  μ περίπου, για μονό φωτιστικό σώμα, στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται το φωτιστικό κορυφής τύπου αμφορέα με βάση όπως 
έχει περιγράφεται στην τεχνική μελέτη, ο λαμπτήρας έως 35 W τύπου led  E27 όπως 
έχει περιγράφει , το ακροκιβώτιο και το αγκύριο πάκτωσης. 
Αναλυτικά ο ιστός θα αποτελείται από τα εξής τμήματα. 
α)εσωτερικά θα φέρει χαλύβδινο γαλβανισμένο εν θερμώ σιδηροσωλήνα ύψους 
2,70 μ. περίπου διαμέτρου περίπου Φ 120 με βάση έδρασης διαμέτρου Φ 300 και 
ύψους 11 εκατοστά περίπου .  
β) Εξωτερικά θα καλύπτεται από πλαστικό και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το 
πρώτο τμήμα θα είναι  διαμέτρου Φ 160 μήκους 72 εκ περίπου το δεύτερο τμήμα θα 
είναι διαμέτρου  Φ 120 μήκους 72 εκ περίπου , το τρίτο τμήμα θα είναι διαμέτρου Φ 
90 123 εκ περίπου στις αλλαγές διατομών θα υπάρχει διακοσμητικό ανάγλυφο 
σχέδιο σκαλισμένο σε μορφή φλόγας στην κορυφή θα υπάρχει κατάλληλη συστολή 
Φ60 μήκους 6-7 εκ περίπου για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κορυφής 
τύπου αμφορέα . 
Σε ύψος περίπου 30 εκ. από τη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα επίσκεψης 
διαστάσεων 410Χ110 mm περίπου εσωτερικά της οποίας θα υπάρχει κατάλληλη 
υποδοχή για  ακροκιβώτιο ηλεκτρικής συνδεσμολογίας με βαθμό προστασία ΙΡ 54 
500/250V 80/16A μήκους 26εκ περίπου CLASS II   
Αγκύριο πάκτωσης το οποίο θα αποτελείται από τρείς βέργες 80 εκ περίπου με 
κατάλληλο σπείρωμα , οι οποίες θα είναι συγκολημμένες στις κορυφές τριών   
ισόπλευρων τριγώνων πλευράς 23 εκ περίπου Θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες 
ροδέλες και παξιμάδια για την στερέωση του  στον ιστό. 
Η όλη εξωτερική κατασκευή θα φοριέται επί του χαλύβδινου σιδηροσωλήνα και το 
μεταξύ τους διάστημα θα πληρούται από πολυουρεθάνη  ώστε η όλη κατασκευή να 
καθίσταται ανθεκτική σε κραδασμούς. Το χρώμα του  θα είναι μαύρο και δεν θα 
πρέπει να μεταβάλλεται από UV ακτινοβολία , και γενικά ο ιστός δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται  
- από αλάτι και καυστικά υλικά 
- θα έχει αντοχή στη σκουριά 
- θα έχει αντοχή σε ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

136 Βραχίονας διπλός για παραδοσιακό ιστό  υψους 2,8μ (ΔΕΙΓΜΑ) 





 
Θα έχει την δυνατότητα τοποθέτησης στον ανωτέρω παραδοσιακό ιστό 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 
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Ιστός  κυλινδρικής μορφής ύψους 6,5 μέτρων (ΔΕΙΓΜΑ) 
Μεταλλικός ιστός φωτισμού συνολικού ύψους 6,50m στρογγυλής διατομής, 
τηλεσκοπικής διάταξης, τριών τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-05. 
Το πρώτο τμήμα θα αποτελείται από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 
114mm  πάχους 3mm και μήκους 3000mm  
Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου  
Ø 89mm πάχους 3mm και μήκους 2000mm  
Το τρίτο τμήμα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου Ø 76mm πάχους 3mm και 
μήκους 1370mm. 
Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες 
από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο 
της μικρότερης, όπου και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.  
Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου Ø 65mm πάχους 5mm 
και μήκους 130mm.  
Στα 150mm από την βάση  θα φέρει 3 οπές Ø 20mm για την καλύτερη πρόσφυση 
του σκυροδέματος.  
Οι συγκολλήσεις  θα γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας 
τεχνολογίας MIG - MAG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης 
διείσδυση του υλικού τουλάχιστον κατά 80%. 
Ο ιστός μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών, θα βάφεται 
ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. 
Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού ISO 90012015 του εργοστασίου κατασκευής . 

Υποσημείωση: 

Όπου αναφέρονται βαθμοί χρώματος γίνεται δεκτή απόκλιση  300 βαθμών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 
  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 
Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 
Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1ος όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Βασιλώττος Κ. 
Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 
Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : basilottos@rhodes.gr 
diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Υ Λ Ι Κ Ο   Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

CPV : 31681410-0 
Κωδικός διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2019 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 
Πλήρης Επωνυμία: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)1: …………………………………………………………………………
……………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 (Ονοματεπώνυμο): 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………………
……………………….. 
…………………………………………………………………………
……………………….. 
…………………………………………………………………………
……………………….. 
..…………………………………………………………………………
……………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; [  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                   
1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει. 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή 
επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε 
πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr




Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση 
Ονοματεπώνυμο :   
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   
Ημερομηνία γέννησης :   
Τόπος Γέννησης :   
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   
Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   
Ταχυδρομική διεύθυνση :   
Τηλέφωνο:   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   
 

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση4, 2) δωροδοκία56, 3) απάτη7, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες8, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας9, 6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων10 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου11 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 

                                                                                                                                                           
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 
(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 





κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης12, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
…………………………………………………………………
…………………………… 

 
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
………………………………
……………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; [  ] Ναι  [  ] Όχι 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων13, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης14; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                   
12 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 
δεύτερο εδάφιο) 

13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 
14 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 





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

 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και 
κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
ποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εαν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάνi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

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

Ρόδος  24/06/2019 
Οι Συντάξαντες 

 

Βασιλώττος Κων/νος          
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

 

Διακολιός Βασίλειος                  
ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός   

 

  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

 

 

Αλέξανδρος Μπεκιάρης 
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου 
 
 
 

Φώτιος Χατζηδιάκος 

 

 
 
 
                                                   

i Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




