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ΘΕΜΑ: Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ για τθν 
προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η) 100 KVA 

για τισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θρακλείου. 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Γραφείο Συμβάςεων του ΡΒΚ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενόσ (1) 
Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η) 100 KVA  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 30.000,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

CPV 31121000-0 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ 

Ρόλθ ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS  

Τθλζφωνο 2821026781 

Φαξ 2821066055 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  cpb@namfi.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Στρατιωτικι Υπθρεςία  και ανικει ςτθν Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Άμυνα. 

 

Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: cpb@namfi.gr   

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ άρκρου 117 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ίδιοι πόροι. 

Θ δαπάνθ βαρφνει τον Κ.Α. 8404, ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του 
Ρεδίου Βολισ Κριτθσ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η) 
100 KVA για τισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θρακλείου. 

mailto:cpb@namfi.gr
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Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 31121000-0 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00€) χωρίσ ΦΡΑ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε πζντε (5) μινεσ. 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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», 

 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,   

 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» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 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 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

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

 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  
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μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», 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».   

 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. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «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. 

 Τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα: 

- Το υπ’ αρικμόν 448/15-05-20 Ρρωτογενζσ Αίτθμα 

- Τθν υπ’ αρικμόν 279/11-06-20 Commitment – Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ   10 Αυγ 20 και ϊρα 15:00. 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί τθν 11 Αυγ 20 και ϊρα 10:00 ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ, που βρίςκεται εντόσ του ςτρατοπζδου τθσ 115 ΡΜ, ςτο Ακρωτιρι Χανίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του ν. 4412/2016, ςτα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.namfi.gr ςτθ διαδρομι : namfi.gr ► procurement-announcements 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο, αρχικισ βαρφνουν τον 
Ανάδοχο και ειςπράττονται με το τιμολόγιο πλθρωμισ. Τυχόν επαναλθπτικι δθμοςίευςθ βαρφνει το ΡΒΚ.  
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα 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 τουσ 

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

2. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ) 

3. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ) 

4. Το Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV) 

5. Το Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Καλισ Εκτζλεςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V) 

6. Σχζδιο Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ) 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.namfi.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ. 

Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ, από 08.00-14.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ 
αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 15,00 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και 
επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται και αποςτζλλονται αντίςτοιχα με 
τθλεμοιοτυπία ι email. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται και απαντϊνται με τθν παραπάνω διαδικαςία. 

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 προκεςμιϊν. 
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.  

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, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι, 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 γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 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), 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.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 προςφορϊν, 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.  

Τπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ ςφμφωνα με Παράρτθμα V. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 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. 

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

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

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 αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
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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 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 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 κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) 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 τουσ. 

ι/και 

γ) 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 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 
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αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 
 

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, 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. 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  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)  και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. 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. 
4412/2016. 

2.2.3.8. 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. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
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 Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
ISO 9001/2015 κακϊσ και ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να ςυμμορφϊνεται με το ίδιο ISO. Επίςθσ κα πρζπει να 
διακζτει και κάκε άλλο πρότυπο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6.8.1.4.2 
του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ 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.  

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. 

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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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 παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

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 δικαιολογθτικϊν. 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 δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του 

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

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
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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 2.2.3.8. 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 καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

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, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.  ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.4. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παρ. 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ISO 9001:2015 
(προμθκευτι και καταςκευαςτι όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ) κακϊσ επίςθσ και κάκε 
άλλο πιςτοποιθτικό όπωσ περιγράφεται ςτουσ ειδικοφσ όρουσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 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 του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
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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 ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου αυτισ προςκομίηονται με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 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. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ 
τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ βάςει των κριτθρίων που αναγράφονται ςτουσ ειδικοφσ όρουσ. 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.    

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

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 υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 
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Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία 
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

 

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, για 
τθν προκθρυχκείςα ποςότθτα τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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 αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται 
ευκρινϊσ:  

1. Θ λζξθ: «ΡΟΣΦΟΑ» 
2. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 
3. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ: «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η) 

για τισ Εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θρακλείου»  
4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) 10 Αυγ 2020 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00  
5. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ) 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) ςφραγιςμζνουσ 
υποφακζλουσ: 

1. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει: τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ, 
τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ ςχετικζσ με αυτι διατάξεισ και νόμουσ. 

2. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά, ςυνταγμζνθ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι και τισ ςχετικζσ με 
αυτι διατάξεισ και νόμουσ. 

 
Οι δφο (2) ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι, εκτόσ από τον τίτλο τουσ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου (προςφορά, επωνυμία, τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ).  

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθ Δνςθ Ρρομθκειϊν 
και Συμβάςεων προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν 
πρόςκλθςθ για τθν αποςφράγιςθ (άρκρο 96 παρ.3 του ν. 4412/2016). 
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Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν 
αντιςτοίχωσ (άρκρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016). 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν (άρκρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016). 

Ο προςφζρων, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, κεωρείται αυτομάτωσ ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ότι ζχει 
λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και απαιτιςεων και ζχει ςχθματίςει πλιρθ εικόνα για το είδοσ τθσ 
προμικειασ.  

Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ, πρόδθλα τυπικά ςφάλματα κλπ. δεν 
απορρίπτονται, εάν κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ (άρκρο 102 παρ. 1 ζωσ 4 του 
ν. 4412/2016). 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

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

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα ΙΙ), 

β) Τα δικαιολογθτικά όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 ενότθτα Β.6. 

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

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα  ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5.1.8 και 6.8 του 
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ.  

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

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», επί ποινι αποκλειςμοφ, επιπλζον κα 
περιλαμβάνει: 

 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, όπωσ 
περιγράφεται ςτο Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1.3 τθσ Διακιρυξθσ. Στθν υπόψθ τιμι ςυμπεριλαμβάνεται 
και θ εγκατάςταςθ του υλικοφ κακϊσ και το ςφςτθμα απαγωγισ και θ παρ.3.4. του Ραρ/τοσ ΙΙΙ. 

Θ τιμι τθσ προμικειασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 
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Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υλικϊν που προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, 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. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (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, 

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 είναι εναλλακτικι προςφορά,  
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, 
παρουςία των ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ 
ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν.4412/2016.  
 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτθν 
ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται 
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι 
προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο 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 οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, 
αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο 
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν επιτροπι.  
 
β) Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, 
προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου των οικονομικϊν 
προςφορϊν. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. 
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋκαι βϋ οι φάκελοι 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.  

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.  
 
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. 

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.  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art21
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Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

 
Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν του αντίςτοιχου ςταδίου.  
 
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/2016. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 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 και 2.2.7 αυτισ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει 
εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν, αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 τθσ 
παροφςασ,  

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 ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) παρζλκει άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 3.4. τθσ 
παροφςασ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ 
προκεςμίασ  των δζκα (10) θμερϊν που θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςχετικά,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει, ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν 
ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν.4412/2016 
και μόνο ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Δλζηάζεηο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)  
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
 
Για ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ παροφςασ 
παραγράφου (3.4), ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου  Χανίων, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ υπόψθ παραγράφου (3.4) αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 
βοθκθμάτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δε χωρεί καμία άλλθ 
τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι μονιμότθτασ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
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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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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

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 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.  

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.   

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 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.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ.β. τθσ παρ 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/16 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφάπαξ μετά τθν ζκδοςθ τιμολογίου-ΔΑ και τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, αφοφ προςκομίςει τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 α.   Τιμολόγιο προμικειασ υλικϊν. 
 
 β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται από 
το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ) (για είςπραξθ εκκακαριςμζνων 
απαιτιςεων από το Δθμόςιο). 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 ςτ.  Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΡΒΚ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 θ.  Εγγφθςθ (όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) 
 
 κ. Εξόφλθςθ του υπ’ αρικμ……./…./ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ παραςτατικοφ δθμοςίευςθσ. 
 
 Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 Απόφαςθ 
του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν προμικεια 
υλικϊν. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 , 6.2 και 6.3 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, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
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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. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (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 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

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. 4412/2016. 

Ρριν τθν άςκθςθ προςφυγισ προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ πζντε (5) μθνϊν, από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχοσ 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. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ 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. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των αγακϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 
εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και 
το Ραράρτθμα VI 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. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από 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 κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ 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 κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν μετά τθν παράδοςθ ςτο ΡΒΚ. 

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 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. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Ππωσ ςτο «ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ» (ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟΥ ΗΕΥΓΟΥΣ Θ/Η 100KVA)  

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ππωσ ςτισ παραγράφουσ 6.1.1 και 6.1.2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟΥ ΗΕΥΓΟΥΣ Θ/Η 100KVA)  

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ. 
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6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 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.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει 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.  
 
6.8.3 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). 
 

 

 

                           Υπτγοσ Κλεάνκθσ Καρατςίν 

Ακριβζσ Αντίγραφο Δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Δντρια Ρρομ.& Συμβάςεων  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ για 
τισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θρακλείου.  

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των υλικϊν παρουςιάηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

α. Να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν, ςφμφωνα με τισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 

β. Εφόςον κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ αποδειχτεί ελαττωματικό, κα 
αντικαταςτακεί άμεςα με νζο αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του ΡΒΚ. 

 

γ. Να παρζχει εγγυιςεισ και πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 

 2. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τθν παράδοςθ των υλικϊν 
τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ ςτο ΡΒΚ εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Τα υλικά κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςε διάςτθμα πζντε (5) μθνϊν. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Τα υλικά κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Βαςιλικό Θρακλείου. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00 €). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –ΣΔΤΓ 

[ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ, ΤΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 
- Τθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.namfi.gr  

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΡΟΜΘΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΟΣ ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟΥ ΗΕΥΓΟΥΣ 100KVA ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΒΚ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΑ Νο 2 ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ  
CPV: 31121000-0 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

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

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 





 

Σελίδα 45 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxi

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiv. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

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

 

                                                           
iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ 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). 
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ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται 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) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
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μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxiii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗIΗ – Δηδηθνί Όξνη/ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟΥ ΗΕΥΓΟΥΣ Θ/Η 100 KVA (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31121000-0) 

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1. θνπόο 

 1.1.1. θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) Ζιεθηξνπαξαγσγνχ 
Εεχγνπο (Ζ/Ε), απηνκάηνπ εθθίλεζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. Σν Ζ/Ε ζα είλαη ηζρχνο, 
(Prime Power) 100 KVA θαη ζα ηνπνζεηεζεί – εγθαηαζηαζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. ζην 
ηαζκφ Ραληάξ Νν 2 ζην Βαζηιηθφ Ζξαθιείνπ. 

       1.2. Σαμηλόκεζε 

               1.2.1. Σo ππφ πξνκήζεηα Ζ/Ε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία V κεγάιεο ηζρχνο. ρεηηθά Έγγξαθα 

               1.2.2   Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ΣΠ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα έγγξαθα: 

 1.2.2.1. Πξνδηαγξαθή ΓΑΤ/ΓΔΑ : Ε-1772/16-5-84/ Έθδ.2α. 

 1.2.2.2. ΠΔΓ – ΖΕ – 88 / ΓΔΔΘΑ 

  1.2.2.3. Απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 

2.  ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

      2.1. Σν Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ 
παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίαο δηεηίαο. Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 
εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.  

      2.2. Σν Ζ/Ε ζα είλαη θαηαζθεπήο επθήκσο γλσζηνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ν νπνίνο πξέπεη λα 
είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ηνπ Ζ/Ε δελ 
είλαη θαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηφηε απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 ελ ηζρχ θαη γηα ηνλ 
πξνκεζεπηή πνπ εκπνξεχεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηα Ζ/Ε (αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ θηι.). Θα θαηαζθεπάδεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά βάζεη ησλ νδεγηψλ θαη 
ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ57/2010, 
ΦΔΚ Α’ 97/25-06-2010, θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE ηφζν γηα ην πιήξεο ζπγθξφηεκα, φζν θαη γηα 
ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ, εθφζνλ θαηαζθεπάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο.  

       2.3. Δθηφο απφ ην Ζ/Ε θαη φια ηα ππφινηπα πιηθά (ζράξεο, θαιψδηα, απηφκαηνη δηαθφπηεο θιπ) 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα επθήκσο γλσζηψλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ρσξίο ειαηηψκαηα. Θα θέξνπλ ηε ζήκαλζε “CE” θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο 
ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ 
αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: 

CEN/CENELEC 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 
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Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

Όιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ΦΔΚ 1425Β/20-5-2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη 
ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα ζα γίλεη απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν 
θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ.  

3. Σερληθά – Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

3.1. Γεληθά γηα ην Ζ/Ε 

              3.1.1. Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο πξνβιέπεηαη λα θαιχπηεη ηηο δηαθνπέο 
ειεθηξνδφηεζεο απφ ΓΔΖ. πλεπψο ζα είλαη θαηάιιειν γηα καθξφρξνλε ζπλερή ιεηηνπξγία ψζηε 
λα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηπηψζεηο κεγάισλ δηαθνπψλ. Σν Ζ/Ε ζα είλαη ζχκθσλν κε ην ISO 8528. 
Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

 Κηλεηήξηα κεραλή ληίδει. 

 Γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Κνηλή βάζε ζηήξημεο. 

 Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκψλ ειέγρνπ θαη ηζρχνο. 

 Σελ δεμακελή θαπζίκνπ 

 Σν ζχζηεκα ζπζζσξεπηψλ.  

               3.1.2. Σν Ζ/Ε απνηειείηαη απφ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη γελλήηξηα πνπ ζπλδένληαη 
νκναμνληθά, κέζσ εχθακπηνπ κεηαιιηθνχ ζπλδέζκνπ θαη απνηεινχλ εληαίν θαη δπλακηθά 
δπγνζηαζκηζκέλν ζπγθξφηεκα. Σν ζπγθξφηεκα θηλεηήξαο – γελλήηξηα εδξάδεη κέζσ ειαζηηθψλ 
αληηθξαδαζκηθψλ βάζεσλ επί ηζρπξνχ ραιχβδηλνπ πιαηζίνπ (βάζε ηνπ Ζ/Ε) ζην νπνίν είλαη 
ελζσκαησκέλε δεμακελή θαπζίκνπ γηα 8σξε ιεηηνπξγία. Σν Ζ/Ε ζπλνδεχεηαη απφ ζπζζσξεπηέο. 
Δίλαη πιήξσο ζπξκαησκέλν (ζπλδεδεκέλν) κε ηνλ πίλαθα ηνπ ηνπνζεηεκέλν επί κεηαιιηθήο βάζεο 
πνπ εδξάδεη ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε. ηελ ίδηα κεηαιιηθή βάζε βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν κεηαιιηθφ 
εξκάξην εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη θαηαιιήινπ ηζρχνο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξνζηαζίαο ηεο 
γελλήηξηαο (CIRCUIT BREAKER) απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα.  

3.2.Κηλεηήξαο 
      Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα είλαη ηα εμήο: 

ΠΗΝΑΚΑ: Π1 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ V Σεηξάρξνλνο 

Καχζηκν  Πεηξέιαην (DIESEL) 

Τπεξπιήξσζε  Αλαπλνή θηλεηήξα TURBO 

Φχμε  Τδξφςπθηνο (Βεβηαζκέλεο 

Κπθινθνξίαο) 
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Σξφπνο Δθθίλεζεο Ζιεθηξηθφ Δθθηλεηή 

Μέγηζηνο Υξφλνο Σξνθνδνζίαο ξεχκαηνο  25΄΄ (SEC) 

Αζθαιηζηηθφ ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ γηα 

απηφκαηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΗ 

Αζθαιηζηηθφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

ςχμεο γηα απηφκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΗ 

Φίιηξν αέξα θαχζεσο ΝΑΗ 

Φίιηξν ιαδηνχ ΝΑΗ 

Φίιηξν θαπζίκνπ ΝΑΗ 

ηγαζηήξα εμάηκηζεο ΝΑΗ 

      3.2.1. Μεγίζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα 1500 RPM. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα 
δηαηεξείηαη ζηαζεξή κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή, ζε νλνκαζηηθφ αξηζκφ ζηξνθψλ. 
εκαληηθφ είλαη ν θηλεηήξαο λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε θαηαλάισζε ιαδηνχ θαη θαχζηκνπ. 
ην θχιιν ζπκκφξθσζεο λα δειψλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηνπ ιαδηνχ ζε lt/h ζε 
ζπλερέο θνξηίν θαη λα παξαπέκπεη ζην prospectus ηνπ θηλεηήξα.  

3.2.2. Ζ ηππνδχλακε ηνπ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε: 

                 3.2.2.1. Να εμαζθαιίδεη ζηε γελλήηξηα ηζρχο (Prime Power) 100 KVA ηνπιάρηζηνλ, κε 
ζπληειεζηή ηζρχνο ζπλθ=0,8. Ζ ηζρχο ηνπ θηλεηήξα λα δίλεηαη ζε KW θαη λα δειψλεηαη ζηελ 
πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο 
αξίζκεζεο. 

                 3.2.2.2. Να θαιχπηεη ηελ απαηηνχκελε ηζρχ γηα ππεξθφξηηζε ηνπ Ζ/Ε θαηά 10% επί κία 
ψξα, κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 200 C, αηκνζθαηξηθή πίεζε 736 mm Hg, θαη ζρεηηθή πγξαζία 
60%.  

 3.2.2.3. Ζ ηζρχο ηνπ ΖΕ (Prime Power) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 KVA 

       3.2.3. χζηεκα αέξα θαχζεσο: Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα δηαζέηεη μεξφ θίιηξν αέξα 
εθνδηαζκέλν κε δείθηε ζηξαγγαιηζκνχ ζε πεξίπησζε θξαγήο ηνπ θίιηξνπ πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ 
έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα.  

       3.2.4. χζηεκα ιίπαλζεο: Ζ αληιία ιαδηνχ ζα είλαη γξαλαδσηή θαη ζα ζηέιλεη ην ιάδη ππφ 
πίεζε ζηα θχξηα έδξαλα πείξν ζηξνθάινπ, πηζηφληα, βαιβίδεο θιπ. (DIN 6.267). Σν επηηξεπφκελν 
θάησ φξην ηεο πηέζεσο ζα ειέγρεηαη κε καλφκεηξν. Θα ππάξρεη θαηάιιεινο ςχθηεο ιαδηνχ 
ςπρφκελνο απφ ην λεξφ ηνπ θηλεηήξα.  

        3.2.5. χζηεκα ςχμεσο: Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πδξφςπθηνο κε εζσηεξηθφ θιεηζηφ θχθισκα 
λεξνχ. Ζ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο ζα γίλεηαη κε ελαιιάθηε λεξνχ - αέξα (ςπγείν), ζηνλ νπνίν σο 
κέζν απαγσγήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο κε ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε αμνληθνχ αλεκηζηήξα πνπ ζα θηλείηαη θαηεπζείαλ απφ ηε κεραλή. Σν ςπγείν ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλν γηα ιεηηνπξγία ζε ηξνπηθά θιίκαηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε 
πξνζηαηεπηηθά κεηαιιηθά πιέγκαηα γύξσ από ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ ςπγείνπ, έηζη ψζηε 
αθελφο λα πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο θαη αθεηέξνπ λα κελ είλαη δπλαηφ λα εηζέιζνπλ μέλα 
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αληηθείκελα ζην ρψξν θίλεζεο ηνπ αλεκηζηήξα, φπνπ βξίζθνληαη επίζεο θαη ηξνραιίεο, ηκάληεο θαη 
άιια πεξηζηξεθφκελα αληηθείκελα.  

         3.2.6. χζηεκα ηξνθνδνζίαο πεηξειαίνπ: Ζιεθηξνληθόο ειεγρόκελνο ςεθαζκόο 
πεηξειαίνπ, ζύζηεκα κε θνηλό ζπιιέθηε (Electronic high pressure Common Rail). Θα 
ππάξρεη ελζσκαησκέλε δεμακελή θαπζίκνπ ζην Ζ/Ε ηέηνηαο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ κε πιήξεο θνξηίν ηνπιάρηζηνλ γηα νθηψ (8) ψξεο. Ζ δεμακελή ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
πψκα κε αλαπλεπζηήξα, ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο θαη επηζηξνθήο θαπζίκνπ, πψκα εθθέλσζεο θαη 
φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή ηξνθνδφηεζε κε θαχζηκν. ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
Αλαδόρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζύλδεζε ηεο δεμακελήο απηήο κε ην ππάξρνλ θύθισκα 
θαπζίκνπ. Ζ δεμακελή ηνπ Ζ/Ε ζα θέξεη θαηάιιειε ππνδνρή από ηελ νπνία ζα αλαρσξεί 
κεηαιιηθόο ζσιήλαο θαηάιιειεο δηαηνκήο κε βάλα δηαθνπήο. 

       3.2.7. χζηεκα εθθηλήζεσο: Ζ εθθίλεζε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα γίλεηαη κε ειεθηξηθφ εθθηλεηή 
24V (κίδα) ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ θαηάιιειε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ησλ 12V (24V). Ο 
θηλεηήξαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ελαιιαθηήξα 24V πνπ παίξλεη θίλεζε απφ ηνλ θηλεηήξα θαη 
θνξηίδεη, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε, ηε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ. Δπηπιένλ ζα ππάξρεη θαη 
ζχζηεκα επηθνπξηθήο ζπληεξεηηθήο θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ φηαλ ην Ζ/Ε δελ ιεηηνπξγεί, κέζσ 
ηνπ δηθηχνπ. Ζ δηάηαμε εθθηλήζεσο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ηξεηο ζπλερείο εθθηλήζεηο ζε 
δηάξθεηα ελφο ιεπηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν θηλεηήξαο δελ μεθηλήζεη κεηά απφ ηξεηο (3) 
πξνζπάζεηεο κέζα ζ’ έλα ιεπηφ ην γεγνλφο ζα ζεκαηνδνηείηαη κε νπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε. 

       3.2.8. πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ: ζα είλαη εληζρπκέλνπ ηχπνπ 12 V ή 24 V. Θα είλαη ηθαλή γηα 
απξφζθνπηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε θαη γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο ζε κία ψξα ή δέθα εθθηλήζεηο 
ην 24σξν.  

      3.2.9. Πξνζηαζίεο θηλεηήξα: Όηαλ ζπκβεί έζησ θαη έλα απφ ηα παξαθάησ: 

                 3.2.9.1. Υακειή πίεζε ειαίνπ 

                 3.2.9.2. Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεο 

                 3.2.9.3. Τπεξηάρπλζε θηλεηήξα θαηά 10% πάλσ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα 

 

Θα γίλεηαη άκεζε θξάηεζε ηνπ θηλεηήξα θαη ζήκαλζε βιάβεο, ερεηηθή (ιεηηνπξγία ζεηξήλαο) θαη 

νπηηθή (άλακκα ιάκπαο).  

                3.2.10. Δπηπιένλ ν θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα παξαθάησ: 

                            3.2.10.1. Έλα ζεξκφκεηξν γηα κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ςχμεσο. 

                            3.2.10.2. Έλα ζεξκφκεηξν γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιαδηνχ 
ιηπάλζεσο. 

                            3.2.10.3.  Μαλφκεηξν γηα κέηξεζε ηεο πίεζεο ιαδηνχ ιηπάλζεσο 

                            3.2.10.4.  Έλα επηηεξεηή πηέζεσο ιαδηνχ ιηπάλζεσο 

                            3.2.10.5. Έλα επηηεξεηή ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ςχμεσο 

                            3.2.10.6. Όξγαλν ζηξνθψλ 

                            3.2.10.7. Μεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα 
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                            3.2.10.8. Γείθηε ζηάζκεο θαπζίκνπ (Μεραληθφο). 

                         3.2.10.9. χζηεκα απηφκαηεο πξνζέξκαλζεο ηνπ ςπθηηθνχ λεξνχ κε θαηάιιειν 
ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

                         3.2.10.10. Όξγαλα απηνκαηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.6  

                         3.2.10.11. Οη ειεθηξηθνί αγσγνί φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζην Ζ/Ε βνεζεηηθψλ 
δηαηάμεσλ θαη ειεθηξηθψλ ζεκαηνδνηψλ νδεγνχληαη κέρξη έλα θνηλφ θιεκνθηβψηην ζηελ βάζε ηνπ 
Ζ/Ε. Οη ειεθηξηθνί αγσγνί ζα είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ζεξκηθέο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, θαη 
ζα είλαη αλζεθηηθνί έλαληη ειαίνπ θαη θαπζίκνπ. 

3.3. ύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 

       3.3.1. Θα ηνπνζεηεζεί έλα (1) λέν ζεη ζσιελώζεσο εμάηκηζεο. Ζ δηάκεηξνο ζα θαζνξηζζεί 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ Ζ/Ε.  Ο λένο ζηγαζηήξαο (ζηιαλζηέ) ζα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ηνπ 
γελλεηξηνζηαζίνπ θαη ζα είλαη κεγάιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηε ζχλδεζε ηνπ ζηγαζηήξα κε ηε 
κεραλή ζα πξνβιέπεηαη εχθακπηνο ζχλδεζκνο.  

       3.3.2. Ο αγσγφο εμάηκηζεο ζα είλαη θαηλνχξηνο, ζα αληέρεη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ 
θαπζαεξίσλ θαη ζα έρεη ζεξκνκφλσζε ζε φιν ην κήθνο γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ 
ρψξνπ. Σέινο ζα ηνπνζεηεζνχλ βάλεο εμπδάησζεο γηα ηα ζπκππθλψκαηα ηεο πγξαζίαο. Ζ ζέζε 
θαη δηακφξθσζε ηεο εμφδνπ εμάηκηζεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο λεξνχ απφ ηε 
βξνρή. 

       3.3.3. Σν ζχζηεκα απαγσγήο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.  

3.4. πζηνηρία ζπζζσξεπηώλ 

       3.4.1. Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ εληζρπκέλνπ ηχπνπ 12 V ή 24 
V. Απηή ζα είλαη ηθαλή γηα απξφζθνπηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε θαη γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο ζε 
κία ψξα ή δέθα εθθηλήζεηο ην 24σξν. Οη ζπζζσξεπηέο ζα δηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο 
(LONG LIFE), γηα ηε πνιχ κηθξή ζπληήξεζε (NO MAINTENANCE), θαη γηα ηελ πςειή αμηνπηζηία 
(HIGH RELIABILITY).  

       3.4.2. Οη ζπζζσξεπηέο ζα παξαδνζνχλ καδί κε ηα θαιψδηα, ηνπο πφινπο θαη ηνπο αθξνδέθηεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εληφο εληζρπκέλνπ μχιηλνπ θηβσηίνπ 
– ζήθεο ή ζε ρσξηζηή ζήθε επί ηεο βάζεσο ηνπ Ζ/Ε. Σα παξαπάλσ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ηηκή πξνζθνξάο.  

3.5. Γελλήηξηα 

       3.5.1. Ζ γελλήηξηα ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη ηξηθαζηθή, ζχγρξνλε, απηνξπζκηδφκελε, απηνδηεγεηξφκελε, 
ρσξίο ςήθηξεο (brushless). Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ ηπιηγκάησλ ηεο ζα είλαη θαη’ αζηέξα. 

       3.5.2. Ζ δεχμε κε ηνλ θηλεηήξα γίλεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο εχθακπησλ κεηαιιηθψλ δίζθσλ. Ο 
ξφηνξαο ηεο γελλήηξηαο είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο θαη ειεχζεξνο απφ δνλήζεηο. 
Πεξηζηξέθεηαη κέζσ ηνπ εκπξφζζηνπ εδξάλνπ θαη απηνιηπαηλφκελνπ ηξηβέσο κεγάιεο δηάξθεηαο 
δσήο, θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ βξίζθεηαη ζην νπίζζην κέξνο ηεο γελλήηξηαο.  

       3.5.3. Ζ κφλσζε ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ ζηάηε θαη ηνπ ξφηνξα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θιάζε 
κνλψζεσο Ζ θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο είλαη ΗΡ23.  

      3.5.4. Ζ ηάζε εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο απηνξπζκίδεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ απηόκαηνπ ξπζκηζηή 
ηάζεο (AVR). Ο απηφκαηνο ξπζκηζηήο ηάζεο δηαζέηεη ελζσκαησκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο έλαληη 
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παξαηεηακέλεο ππεξδηέγεξζεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αηηία. Ζ 
δηάηαμε πξνζηαζίαο απνδηεγείξεη ηελ γελλήηξηα κέζα απφ έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 5 sec.  

      3.5.5. Ο απηφκαηνο ξπζκηζηήο ηάζεο ζα επηηπγράλεη ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηάζεο εληφο ησλ 
νξίσλ ± 1% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ζε ιεηηνπξγία ελ θελφ κέρξη πιήξεο θνξηίν κε ζπληειεζηή 
ηζρχνο 0,8 έσο 1 (Βιέπε πίλαθα Π2 «ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο γελλήηξηαο Ζ/Ε» γηα δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο θφξηηζεο). Σα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ζα δειψλνληαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο 
θαη ζα παξαπέκπνπλ ζην prospectus ηεο γελλήηξηαο. 

     3.5.6. Ζ ηάζε εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο πξέπεη λα επηδέρεηαη ρεηξνθίλεηε κεηαβνιή ηεο 
νλνκαζηηθήο ηεο ηηκήο κε δηάηαμε πνπ λα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζηνλ ελζσκαησκέλν πίλαθα. 

     3.5.7. Σν εχξνο (AMPLITUDE) θάζε αξκνληθήο ηεο θακπύιεο ηεο ηάζεο δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ην 2% (THD), φηαλ ην Ζ/Ε ιεηηνπξγεί ρσξίο θνξηίν. 

     3.5.8.  Ζ γελλήηξηα ζα δηαζέηεη δηάηαμε αληηπαξαζηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
πξφηππα ζχκθσλα κε ηελ θιάζε “N” θαη “G” θαηά VDE 0875. Ζ γελλήηξηα ζα παξνπζηάδεη φζνλ ην 
δπλαηφλ κηθξφηεξε παξακφξθσζε ηεο θπκαηνεηδνχο θακπχιεο ηεο ηάζεο (THF<2% θαη TIF<50) 
ζα δειψλεηαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζα παξαπέκπεη ζην prospectus ηεο γελλήηξηαο.  

     3.5.9. Θα απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ κε ζπληειεζηή ηζρχνο ζπλθ=0,8 θαη βαζκφ 

απφδνζεο κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 90% (90%). Θα δειψλεηαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο θαη ζα 
παξαπέκπεη ζην prospectus ηεο γελλήηξηαο. 

    3.5.10. Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ππεξέληαζε θαη βξαρπθχθισκα κε απηφκαην 
ηξηπνιηθφ δηαθφπηε (CIRCUIT BREAKER).  

    3.5.11. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο γελλήηξηαο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλα κε 
ηα πξφηππα EN 60034, IEC 24-1, VDE 0530, BS 5000 θαη NEMA MG122.  

    3.5.12. Όιεο νη πεξηειίμεηο ζα πξέπεη λα εκπνηίδνληαη κε ηξεηο ζηξψζεηο πνιπεζηεξηθνχ 
βεξληθηνχ γηα λα αληέρνπλ ζηα ιάδηα θαη ηα νμέα ή λα είλαη εκπνηηζκέλεο ζην θελφ κε εηδηθή 
πνιπεζηεξηθή ξεηίλε.  

3.6. Πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο 

       3.6.1. Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα απνηειείηαη απφ βακκέλν κεηαιιηθφ εξκάξην, θιεηζηνχ ηχπνπ, 
επηζθέςηκν απφ εκπξφο ζα θέξεη νζφλε LCD κε ιπρλίεο LED θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο επί ηνπ 
εληαίνπ πιαηζίνπ εδξάζεσο ηνπ Ζ/Ε. Θα έρεη ειιεληθφ κελνχ επηθνηλσλίαο. Θα δείρλεη ηηο 
παξαθάησ ελδείμεηο: 

                 3.6.1.1. Έληαζε ξεχκαηνο αλά θάζε ζε Α 

3.6.1.2. Πνιηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο ζε V 

3.6.1.3. Φαζηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο ζε V 

3.6.1.4. πρλφηεηα 

3.6.1.5. Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

3.6.1.6. Θεξκνθξαζία λεξνχ ςχμεσο θηλεηήξα 

3.6.1.7. Πίεζε ιαδηνχ ιίπαλζεο θηλεηήξα 

3.6.1.8. ηάζκε θαπζίκνπ 
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3.6.1.9. Βνιηφκεηξν .Ρ. γηα ηελ ηάζε ζπζζσξεπηνχ (σλ) 

3.6.1.10.ηξνθέο θηλεηήξα 

       3.6.2. Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πξνζηαζίεο κε απηφκαηε θξάηεζε ηνπ Ζ/Ε- 
ελδείμεηο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλαγεξκψλ 

3.6.2.1. Πξνζηαζία ρακειήο πίεζεο ιαδηνχ  

3.6.2.2. Πξνζηαζία πςειήο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ  

3.6.2.3. Πξνζηαζία απνηπρίαο εθθηλήζεσο 

3.6.2.4. Πξνζηαζία ππεξηάρπλζεο κεραλήο 

3.6.2.5. Πξνζηαζία ππνζηξνθίαο κεραλήο 

3.6.2.6. Πξνζηαζία απνηπρίαο θνξηηζηνχ κπαηαξίαο 

3.6.2.7. Δλδεηθηηθή ιπρλία γηα ηα αλσηέξσ ζθάικαηα θαη γηα ρακειή ζπρλφηεηα 
γελλήηξηαο, ρακειή ηάζε κπαηαξηψλ, ρακειή ζηάζκε θαπζίκνπ.  

3.6.2.8. Δλδεηθηηθή ιπρλία θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε  

          3.6.3. Δπηπιένλ ζα δηαζέηεη: 

3.6.3.1. Μπνπηφλ δνθηκήο θαιήο ιεηηνπξγίαο ιπρληψλ ηνπ πίλαθα 

3.6.3.2. Απηνζπγθξαηνχκελν δηαθφπηε, ΣΑΖ-ΚΗΝΓΤΝΟΤ, γηα ηελ θξάηεζε ηνπ 
θηλεηήξα ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ 

3.6.3.3. Έλα κπνπηφλ εθθίλεζεο (γηα ρεηξνθίλεηε εθθίλεζε)  

3.6.3.4. Γηαθφπηεο επηινγήο ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα. Θα δηαζέηεη ηηο ζέζεηο: 

 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (RUN) 

 ΔΚΣΟ (STOP) 

 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (AUTO) 

 

3.6.4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαη δηαθνπηψλ, ν πίλαθαο ρεηξνθίλεηνπ θαη απηνκάηνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε λα δηαζέηεη: 

3.6.4.1. Απηφκαην θνξηηζηή ζπζζσξεπηψλ ηνπ Ζ/Ε κέζσ ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίδεηαη ε 
ζπληεξεηηθή θφξηηζε ηνπο απφ ηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην Ζ/Ε δελ 
ιεηηνπξγεί.  

3.6.4.2. Έλα κπνπηφλ επαλαθνξάο βιαβψλ (RESET) 

3.6.4.3. Όια ηα απαξαίηεηα ρξνληθά, βνεζεηηθέο αζθάιεηεο, αθξνδέθηεο θαη ειεθηξηθά 
θπθιψκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή, αζθαιή θαη αλεπίβιεπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. 

3.6.5. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα θπθιψκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
θηλεηήξα απφ ππεξζέξκαλζε λεξνχ θηλεηήξα θαη ρακειή πίεζε ιαδηνχ ιηπάλζεσο, ππεξβνιηθέο 
ζηξνθέο ηα νπνία θαη νδεγνχλ ηνλ θηλεηήξα ζε θξάηεζε εθφζνλ αληρλεπζνχλ ζπλζήθεο θηλδχλνπ. 
Ζ αιιεινζχλδεζε ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ηνπ πίλαθα απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ 
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ηκήκαηνο ηζρχνο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
ειεθηξνινγηθά ζρέδηα αιιεινζπλδέζεσο πνπ ζπλνδεχνπλ ην Ζ/Ε.  

  3.7. Σξνπνπνηήζεηο Πίλαθα Μεηαγσγήο 

3.7.1. ην γελλεηξηνζηάζην ππάξρνπλ ηξία Ζ/Ε, έλα SUNLIGHT (θηλεηήξαο IVECO, γελλήηξηα 
STAMFORD) 100 KVA (θαηαζθεπήο 2011), έλα PETROGEN ΕΔΤ P110 (θηλεηήξαο PERKINS, 
γελλήηξηα MARELLI) 100 KVA (θαηαζθεπήο 2016) θαη έλα MAN D2146 95 KVA (θαηαζθεπήο 1968). 

3.7.2. Ζ κεηαγσγή ησλ Ζ/Ε SUNLIGHT θαη PETROGEN είλαη απηφκαηε ελψ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα θαη γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ απηνκαηηζκνχ. Ζ κεηαγσγή 
ηνπ ΖΕ ΜΑΝ γίλεηαη ρεηξνθίλεηα.  

3.7.3. Θα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο ψζηε: 

 3.7.3.1. Να ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη ην ηξίην ΖΕ ελψ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη γηα 
ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ απηνκαηηζκνχ (ππφ πξνκήζεηα ΖΕ).  

3.7.3.2. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ηνπ δηθηχνπ, λα δίλεηαη εληνιή γηα ιεηηνπξγία ζε 
δηαθνξεηηθφ Ζ/Ε θάζε θνξά, (δειαδή ηα ηξία Ζ/Ε ζα ιεηηνπξγνχλ ελαιιάμ).  

3.7.3.3. Να επηηεξείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη λα ζηακαηά φπνην απφ ηα ηξία 
παξνπζηάζεη βιάβε θαη απηφκαηα λα γίλεηαη ε κεηαγσγή ζην άιιν. 

3.7.4. ε θάζε πεξίπησζε λα απνθιείεηαη ν παξαιιειηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε θαζψο 
θαη ν παξαιιειηζκφο ΓΔΖ-Ζ/Ε.  

3.7.5. Θα αληηθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελνη απαγσγνί θεξαπληθψλ ξεπκάησλ κε λένπο 
πνιιαπιώλ θξνύζεσλ θαηάιιεινπο γηα ρξήζε πξσηεχνπζαο θαη δεπηεξεχνπζαο πξνζηαζίαο 
(Σ1+Σ2) γηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία IV έσο θαη θαηεγνξία II ζχκθσλα 
κε ην IEC 60364-4-443-4. Δπηπιένλ ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ 
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζε θεξαπλνχο. Οη απαγσγνί ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  Ζ δηάηαμε ησλ απαγσγψλ ζα απάγεη 
άκεζα θαη έκκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα απφ ην δίθηπν ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο κέρξη 100 kA 
θπκαηνκνξθήο 10/350 κsec (25 kA αλά πφιν) αθήλνληαο παξακέλνπζα ηάζε <= 2kV. Θα έρεη 
επίζεο ηθαλφηεηα απαγσγήο θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο κέρξη 100 kA (25 kA αλά πφιν) θπκαηνκνξθήο 
8/20κsec. Θα είλαη βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ20. Οη απαγσγνί ζα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηηο 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο Class I (10/350κs) θαη Class II (8/20κs) φπσο νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα 
ΔΝ 61643-11 θαη IEC 61643-11.  Οη απαγσγνί θεξαπληθψλ ξεπκάησλ ζα έρνπλ αληνρή ζε 
πνιιαπιά θξνπζηηθά πιήγκαηα θαη αλσκαιίεο ηνπ δηθηχνπ θαη δελ ζα πξνθαινχλ 
βξαρπθχθισκα ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Οη απαγσγνί θεξαπληθώλ ξεπκάησλ ζα έρνπλ 
εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. Οη πθηζηάκελνη απαγσγνί θαζώο θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό πνπ ζα απνμεισζεί ζα παξαδνζνύλ ζηελ Τπεξεζία 

3.7.6. Θα ηνπνζεηεζεί ηξηθαζηθφο επηηεξεηήο ηάζεο κεγάιεο αθξίβεηαο θαη απαγσγνί 
ππέξηαζεο γηα ηνλ επηηεξεηή, ηχπνπ Σ2 πνπ έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
φπσο νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ΔΝ 61643-11 θαη IEC 61643-11. Οη απαγσγνί θεξαπληθώλ 
ξεπκάησλ ζα έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. 

3.7.7. Θα γίλνπλ  νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πθηζηάκελν πίλαθα κεηαγσγήο ή/θαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ αλ δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 3.7.3. Σν ζρέδην ηνπ πθηζηάκελνπ πίλαθα κεηαγσγήο θαζψο νη νδεγίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα ππάξρνπλ ζην ηαζκφ Ραληάξ ζην Βαζηιηθφ Ζξαθιείνπ.  
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3.7.8. Θα αληηθαηαζηαζεί ν γεληθφο δηαθφπηεο ηνπ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ πίλαθα 
κεηαγσγήο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ απηφκαηνο ηξηπνιηθφο  δηαθφπηεο ηδίσλ 25kA θαη 
εληάζεσο ίζεο κε ηνλ πθηζηάκελν.  

 

4. Αλάιπζε Δξγαζηώλ 

4.1. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη: 

4.1.1. Ζ απνμήισζε ηνπ παιαηνχ Ζ/Ε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ ηνπ Ζ/Ε, 
θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ζέζε εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ 
πφξηα ηνπ γελλεηξηνζηαζίνπ είλαη πξνζβάζηκε απφ νρήκαηα θαη έρεη δηαζηάζεηο 1,40Υ2,5 m.  

4.1.2. Ζ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Ζ/Ε ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ, δειαδή ζηελ 
πθηζηάκελε βάζε απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δάλ απαηηείηαη ζα 
γίλεη επέθηαζε βάζεο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο. 

4.1.3. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνκίνπ αλαξξφθεζεο ηνπ Ζ/Ε ζην πθηζηάκελν άλνηγκα.  

4.1.4. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ  λένπ ζπζηεκάηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ. Ο αγσγφο εμάηκηζεο 
ζα ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε κεραλή κέζσ αληηθξαδαζκηθνχ ζπλδέζκνπ. Ζ ζηήξημε ησλ αγσγψλ 
ζα γίλεηαη ζηελ νξνθή θαη ζα είλαη ζηαζεξή θαη ζηηβαξή. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ 
ζπλαξκνγή κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ αγσγνχ εμάηκηζεο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ.  

4.1.5. Ζ ζχλδεζε ηνπ λένπ Ζ/Ε ζηνλ πίλαθα κεηαγσγήο κε ηελ πξνβιεπφκελε θαισδίσζε. 
Όπνπ νη νδεχζεηο ησλ θαισδίσλ είλαη νξαηέο ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κεηαιιηθή ζράξα κε 
θαπάθη. Οη εζράξεο θαισδίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1 mm πνπ ζα γαιβαληζζεί ζε ζεξκφ ινπηξφ. Οη εζράξεο θαισδίσλ ζα ζπλνδεχνληαη 
θαη κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζρεκαηηζκνχ ή ζηεξίμεψο ησλ (θακπχιεο, ζπζηνιέο, 
δηαθιαδψζεηο, νξζνζηάηεο, βξαρίνλεο ζηεξίμεσο θιπ.) επίζεο γαιβαληζκέλα ζε ζεξκφ ινπηξφ. 

4.1.6. Όιεο νη απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο πιηθά θαη εξγαζία γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ππεξεζίαο. Σπρφλ επηπιένλ ηξνπνπνηήζεηο ζηα πθηζηάκελα 
Ζ/Ε φπσο πρ πξνζζήθεο λέσλ θαισδηψζεσλ θαη αιιαγέο εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ ζηνπο πίλαθεο 
ειέγρνπ, αιιαγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο θιπ). 

4.1.7. Ζ γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ δεχγνπο ζηνλ πίλαθα θαη γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ 
ηνπ δεχγνπο ζην πθηζηάκελν δίθηπν γεηψζεσλ. 

4.1.8. Ο έιεγρνο ησλ γεηψζεσλ ηνπ Ζ/Ε, ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ 
θαη ε παξάδνζε ηνπο ζηελ Τπεξεζία.  

4.1.9. Ζ ζχλδεζε ηνπ λένπ Ζ/Ε κε ην πθηζηάκελν δίθηπν θαπζίκνπ.  

4.2. Γη απηφ είλαη αλαγθαία ε επίζθεςε ηνπ αλαδφρνπ γηα λα ιάβεη γλψζε ηεο πθηζηάκελεο 
εγθαηάζηαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πξνθιεζεί βιάβε ζηα 
πθηζηάκελα Ζ/Ε, ε δηεξεχλεζε ηεο βιάβεο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.   

4.3. Όια ηα παξαπάλσ (εξγαζία θαη πιηθά) ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
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4.3.1. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, δηάζεζε ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ, ησλ 
απαξαίηεησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο. 

4.3.2. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη 
κέζσλ (γεξαλφο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

4.3.3. Ζ δαπάλε κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη 
κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

4.3.4. Ζ δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ πξνθιεζνχλ ζε δάπεδα, ηνίρνπο θιπ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο. 

4.3.5. Ζ δαπάλε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, θαζαξνχ.  

4.3.6. Ζ δαπάλε πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη ε απνδεκίσζε 
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαη επί ησλ πθηζηακέλσλ 
Ζ/Ε θαη ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ ηνπο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ.  

4.3.7. Ζ δαπάλε γηα ηε  ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν σο πξνο 
ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

4.3.8. Ζ δαπάλε γηα ηελ επίβιεςε φισλ ησλ εξγαζηψλ απφ κεραλνιφγν κεραληθφ ή 
ειεθηξνιφγν κεραληθφ  ή ειεθηξνιφγν κεραλνιφγν κεραληθφ. Δπηπιένλ ν κεραληθφο, εθηφο απφ 
ηελ επίβιεςε, ζα παξίζηαηαη θαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ.   

4.3.9. Όιεο νη ειεθηξηθέο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο αληίζηνηρνπο Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ΔΛΟΣ HD 384 
ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΗΝ θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο). 

4.3.10. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα επηζθεθηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη 
ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο, λα κειεηήζεη ην ζρέδην ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά 
ηνπ.  

     4.4. Με πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο λα ππάξρεη ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ζηελ 
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ όηη έιαβε γλώζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. (Ζκεξνκελία 
επίζθεςεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο). 

5. Δηδηθέο Απαηηήζεηο 

5.1.Γεληθά 

5.1.1. Σν Ζ/Ε πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνθεηκέλνπ λα θέξεη λνκίκσο ην ζήκα CE επνκέλσο πξέπεη λα έρεη: 

5.1.1.1. Πιέγκαηα πξνζηαζίαο ζηα θηλνχκελα κέξε 

5.1.1.2. Πξνθπιαθηήξεο πάλσ απφ ηα θαπηά ζεκεία (εμαγσγή θαη ηνπξκπίλα). 

5.1.1.3. Αληηπαξαζηηηθφ θίιηξν RFI γηα λα κελ επεξεάδεη ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο.  
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5.1.1.4. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ε αληίζηαζε κφλσζεο ησλ πεξηειίμεσλ ηεο 
γελλήηξηαο (>1 ΜΧ) θαη λα αλαγξάθεηαη ε  αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν 
ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζεκέλνπ ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ: 

5.1.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα Π2 θαη λα αλαγξάθεη θαη 
ηελ αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζεκέλνπ 
ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ: 

5.1.3. Ζ ζέζε θαη δηακφξθσζε ηεο εμάηκηζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο 
λεξνχ απφ ηελ βξνρή θαη νη δηαξξνέο θαπζαεξίσλ εληφο ηνπ γελλεηξηνζηαζίνπ. 

5.1.4. ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ Ζ/Ε πξέπεη λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα κεηαμνηππίαο, ζηελ 
νπνία λα είλαη ηππσκέλα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

5.1.4.1. Αξηζκφο κνληέινπ, ζεηξηαθφο αξηζκφο, ραξαθηεξηζηηθά εμφδνπ, ηάζε, θάζε 
θαη ζπρλφηεηα, νλνκαζηηθή έμνδνο ζε ΚVA θαη KW.  

5.1.4.2. Αξηζκφο ζχκβαζεο θαη έηνο. 

5.1.4.3. ηνηρεία θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή. 

5.1.5. ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ γελλεηξηνζηαζίνπ λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα ζηελ νπνία λα 
είλαη ηππσκέλν ην ειεθηξηθφ δηάγξακκα ηνπ Ζ/Ε, ηππσκέλεο νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Ε ζηα 
Διιεληθά, νδεγίεο ρξήζεο ηνπ λένπ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ζρέδην ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο.  

5.1.6. Να απνθιείεηαη ν παξαιιειηζκφο κε ΓΔΖ θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία. 

5.1.7. Σν Ζ/Ε πξέπεη λα δηαζέηεη ηζρπξή κεηαιιηθή βάζε θαη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ 
κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο θαη βάξνο, ηα νπνία λα αλαθέξνληαη. 

5.1.8. Ζ γελλήηξηα ζα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Π2.  

ΠΗΝΑΚΑ: Π2 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ Ζ/Ε 
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Ζ δηαθχκαλζε ηεο ηάζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο αλαθέξνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπο ηηκέο. 

 Ηνλ = Ολνκαζηηθή ηηκή εληάζεσο ξεχκαηνο πνπ δίλεη ε γελλήηξηα. 

 Λ.Υ.Φ. = Λεηηνπξγία ρσξίο θνξηίν. 

 Λ.Π.Φ. = Λεηηνπξγία κε πιήξεο θνξηίν. 

 Οη δύν ηειεπηαίεο γξακκέο ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ ηειεπηαία γξακκή 
ζα αλαγξάθεηαη θάησ από θάζε ηηκή θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ 
παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζεκέλνπ ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ 
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5.2 Αμηνπηζηία  

5.2.1. ηελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαηεζεί λα γίλεηαη ππνρξεσηηθή αλαθνξά ζην ζχζηεκα 
αμηνπηζηίαο πνπ εθαξκφδεη ν νίθνο θαηαζθεπήο (εξγνζηάζην) γηα ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα, γηα ηε 
γελλήηξηα θαη γηα ην πξνο πξνκήζεηα H/Z ππφ κνξθή βεβαίσζεο ηνπ νίθνπ ή ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία λα βεβαηψλνληαη ή λα δειψλνληαη ηα παξαθάησ: 

5.2.1.1. Όηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ HZ είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 
9001:2015 ελ ηζρχ.  

5.2.1.2. Ζ ρξνλνινγία πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν HZ.(Υξνλνινγία ίδηα 
ή λεφηεξε ηνπ 2019). 

5.2.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ηνπ Ζ/Ε δελ είλαη θαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηφηε 
απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 ελ ηζρχ θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή πνπ εκπνξεχεηαη θαη 
ππνζηεξίδεη ηα Ζ/Ε (αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θηι.).  

5.2.2.1. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ παξαπάλσ βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε πξέπεη θαηά 
πεξίπησζε λα θαίλεηαη: 

5.2.2.2. Ο θνξέαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πηζηνπνίεζε. 

5.2.2.3. Ζ ρξνλνινγία πηζηνπνίεζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

5.2.2.4. Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο πηζηνπνίεζεο. 

5.2.2.5. Ο αξηζκφο πηζηνπνίεζεο. 

5.2.3. Πξνζθνξά ρσξίο ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηεο παξαγξάθνπ 5.2.1 ζα απνξξίπηεηαη. 

5.3. Γπλαηόηεηα πληήξεζεο 

5.3.1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δειψλεη φηη γηα ην HZ: 

5.3.1.1. Τπάξρνπλ θαη ζα ην ζπλνδεχνπλ θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ: 

 Σερληθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο καδί κε φια ηα 
απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ζπληήξεζε 1νπ κέρξη θαη 3νπ θιηκαθίνπ. 

 Καηάινγνη αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ζηελ ειιεληθή 
ή αγγιηθή γιψζζα (αλ είλαη δπλαηφλ εηθνλνγξαθεκέλνη).  

 Πιήξεο θαηάινγνο αλαγθαίσλ εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ.  

5.3.2. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επηζθεπήο – ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθήο ηερληθήο 
πιεξνθφξεζεο είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Πξνο ην 
ζθνπφ απηφ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ππνζηεξίδεη ην πξνζθεξφκελν πιηθφ 
κε αληαιιαθηηθά, επηζθεπέο, βαζκνλφκεζε θ.ι.π. πξέπεη ζηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο λα 
αλαθέξεηαη (θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο 
αξίζκεζεο)  φηη ε ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ έκπεηξν ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ 
πξνζσπηθφ, φηη ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο κε ηθαλφ απφζεκα 
αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ε πιήξεο ηερληθή 
ππνζηήξημή ηνπ. 
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5.3.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5.4, 5.5 θαη 5.6 ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο (ηπρφλ κε χπαξμε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ 
πξέπεη λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν 
πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο): 

5.4. Αληαιιαθηηθά 

5.4.1. Με ην Ζ/Ε ζα παξαδνζνχλ θαη ηα αθφινπζα : 

5.4.1.1. Γέθα (10) θίιηξα θαπζίκνπ, πέληε (5) θίιηξα αέξα θαη δέθα (10) θίιηξα ιαδηνχ. 

5.4.1.2. Μία (1) ζεηξά ηκάληεο. 

5.4.1.3. Μία (1) πιήξε ζεηξά απφ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηνπ πίλαθα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
πίλαθαο δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.  

5.4.1.4. Μία (1) ζεηξά αληηθξαδαζκηθά. 

5.5. Δξγαιεία 

5.5.1. Μία (1) πιήξε ζεηξά απαξαίηεησλ θαηζαβηδηψλ θαη θιεηδηψλ ε νπνία ζα πεξηγξάθεηαη 
ζηελ πξνζθνξά.  

5.5.2. Οπνηνδήπνηε άιιν εηδηθφ εξγαιείν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε. 

5.6. Δμαξηήκαηα εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
νπζηψδε θαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθεξζεί (λα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά σο ρσξηζηά 
ηεκάρηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο).  

5.7. Σπρφλ πξφζζεηα παξειθφκελα ηνπ Ζ/Ε, εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ή λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην πξνζθεξφκελν Ζ/Ε 
θαη ηα νπνία δελ ην ζπλνδεχνπλ(επνκέλσο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή), λα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά κε ην θφζηνο ηνπο θαη ηελ εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν 
πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο.  

6. Πνηνηηθόο θαη Πνζνηηθόο Έιεγρνο – Όξνη Απνδνρήο  

6.1. Δγγπήζεηο 

6.1.1. Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο – Καζνξηζκόο Υξόλνπ Δγγύεζεο 

6.1.1.1. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ H/Z γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο. Μέζα ζηα 
φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν 
θαηαζθεπαζηήο – πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη 
νπνηνδήπνηε εμάξηεκα παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπ δαπάλε 
(πιηθά, εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.). 

6.1.1.2. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ HZ ιφγσ βιάβεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο 
πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε. 
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6.1.1.3. Ζ κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο, απφ ηνλ πξνκεζεπηή, δίλεη ην 
δηθαίσκα ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ηειενκνηφηππν-FAX) θαη ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα αλαζέζεη ηελ 
επηζθεπή ηνπ ελ ιφγσ HZ ζε ηξίηνπο θαη ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

6.1.1.4. Όηαλ απνδεδεηγκέλα ην H/Z ιφγσ βιαβψλ παξακέλεη γηα ηα δχν (2) πξψηα 
ρξφληα ηεο εγγχεζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ 20% ηνπ πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, 
ηφηε απηφ ζεσξείηαη απφ ηε θχζε ηνπ ειαηησκαηηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην 
αληηθαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά κε θαηλνχξγην. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ην 
αληηθαηαζηήζεη, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε. 

6.1.1.5. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά κε έλαξμε 
κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ κε ηελ 
παξάδνζε ηνπ ελ ιφγσ HZ ζε ιεηηνπξγία. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 
γίλεηαη κε βάζε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο βιάβεο θαη ην πξσηφθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηελ 
επαλαιεηηνπξγία. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ εκεξψλ κε ιεηηνπξγίαο κεηά ην 
ρξφλν ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ πξνζκεηξψληαη θαη νη εκέξεο αξγίαο. 

6.1.2. Δγγύεζε Γπλαηόηεηαο Δθνδηαζκνύ κε Αληαιιαθηηθά 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο Τπεξεζίαο κε αληαιιαθηηθά γηα 
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο, αλειιηπήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

    6.2. Δθπαίδεπζε – Γηάζεζε Πξνζσπηθνύ 

6.2.1. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη θαη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ ρσξίο 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε: 

6.2.1.1. Δηδηθφ ηερληθφ ή ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη δηάζεζε απηψλ ζηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο γηα επίδεημε ζην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα HZ θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζα είλαη ην ιηγφηεξν 
κία (1) θαη ην πεξηζζφηεξν δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο. 

6.2.1.2. Δηδηθφ ηερληθφ ή ηερληθνχο ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ - επίδεημε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
ηνπ HZ ζηνπο ηερληθνχο θαη ρεηξηζηέο ηεο Τπεξεζίαο. Ο ρξφλνο δηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη 
ην ιηγφηεξν δχν (2) θαη ην πεξηζζφηεξν ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 
Τπεξεζία. Πξνηεηλφκελν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

6.2.2. Ζ εθπαίδεπζε –επίδεημε ζην ρεηξηζκφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Ε –
πίλαθα κεηαγσγήο, ζα βηληενζθνπεζεί κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζα παξαδνζεί ζηε Μνλάδα ζε DVD.  

6.3. Δπζύλε Διέγρνπ Πνηόηεηαο 

6.3.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε δειηίνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά νη έιεγρνη πνπ έγηλαλ πάλσ ζην Ζ/Ε θαζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ηε ρψξα 
πξνέιεπζεο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ (θηλεηήξα κεραλή, 
ειεθηξνκεραλή θ.ι.π.) πνπ πξνζθέξεη. 

6.3.2. Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο πνπ ζα 
νξηζηεί απφ ην ΠΒΚ. 
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6.4. Γεηγκαηνιεςία – Μέγεζνο Μεξίδαο θαη Γείγκαηνο 

6.4.1. Σν Ζ/Ε γηα παξαιαβή ζεσξείηαη ζαλ έλα δείγκα θαη κηα κεξίδα καδί κε ηνλ πίλαθα 
κεηαγσγήο. ην Ζ/Ε ζα γίλνπλ νη έιεγρνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.5 θαη 6.6 απηήο 
ηεο ΣΠ. 

6.4.2. ε πεξίπησζε πνπ ην (δείγκα) Ζ/Ε δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ιφγσ βιάβεο ή θζνξάο ή 
ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ, ε επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε πνπ δελ ιεηηνπξγεί βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κεηαγσγηθφ πίλαθα θαη γηα ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζεί λα γίλνπλ ζηελ θαισδίσζε θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
πθηζηάκελνπ ΖΕ, αλ δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ιφγσ βιάβεο ή θζνξάο ή ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ, ε 
επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6.5. Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο 

6.5.1. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο 
πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

6.5.1.1. Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά 
θαη αλ είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο.  

6.5.1.2. Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (έιεγρνο ηνπ κνληέινπ ηεο γελλήηξηαο, ηνπ θηλεηήξα, ηνπ πίλαθα 
ειέγρνπ θιπ ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνζθνξάο, θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

6.5.1.3. Αλ ηα αληαιιαθηηθά, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα παξειθφκελα είλαη ζχκθσλα κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο.  

6.5.1.4. Σελ ζπζθεπαζία θαη ηηο επηζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7.1. – 
7.3. 

6.5.1.5. Σελ ζσζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ ζηνηρείσλ (ηχπνπ, ηάζεο θ.ι.π.). 

6.5.1.6. Σελ χπαξμε πιεγκάησλ πξνζηαζίαο ζηα θηλνχκελα κέξε.  

6.6. Δξγαζηεξηαθόο Έιεγρνο 

6.6.1. Έιεγρνη θαη δνθηκέο ζα γίλνπλ: 

6.6.1.1. ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο γελλήηξηαο ζα γίλεη ν πνηνηηθφο θαη 
ηερληθφο έιεγρνο ηεο γελλήηξηαο (πρ έιεγρνο ππεξθνξηίζεσο, έιεγρνο ζηξνθψλ, έιεγρνο ζνξχβνπ, 
κνλψζεσο, θξαδαζκψλ, ιήςε ραξαθηεξηζηηθήο  θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ζε θνξηίν θιπ)  

6.6.1.2. ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα ζα γίλεη ν πνηνηηθφο θαη 
ηερληθφο έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα (πρ έιεγρνο ζηξνθψλ, έιεγρνο θαηαλαιψζεσο θαπζίκνπ ζε 
δηάθνξα θνξηία, έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ, ιαδηνχ ιηπάλζεσο, θαπζαεξίσλ θιπ) 

6.6.1.3. ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεη επίζεο πνηνηηθφο θαη 
ηερληθφο έιεγρνο ηνπ Ζ/Ε. 

6.6.2. Θα πξνζθνκηζζεί θαηά ηε θάζε ηεο παξαιαβήο ην αληίζηνηρν Factory Acceptance 
Test (FAT) έγγξαθν. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη δνθηκή ηνπ Ζ/Ε κε πιήξεο θνξηίν 
παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε δνθηκή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή, απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε 
άιιεο εγθαηαζηάζεηο παξνπζία ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο.  Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη δειηίν 
δνθηκψλ ηνπ Ζ/Ε.   
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6.6.3. Δπηπιένλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε ζα εθδνζεί πξσηφθνιιν δνθηκψλ θαη ειέγρνπ 
ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην ηαπξφ, ζα 
γίλνπλ νη αθφινπζεο δνθηκέο θαη έιεγρνη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε: 

6.6.3.1. Με ειεθηξηθφ θνξηίν: 

 Γνθηκή ρξφλνπ αλάιεςεο θνξηίνπ. 

 Έιεγρνο θαζπζηέξεζεο ζηακαηήκαηνο ηνπ Ζ/Ε κε επάλνδν ηεο ΓΔΖ. 

 Έιεγρνο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο κε ηε κεηαβνιή ηνπ 
θνξηίνπ απφ 0 έσο 100% (ζηαζεξφ θαη κεηαβαηηθφ ζηάδην). 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ κεραλήο (λεξνχ –ιαδηνχ) θαη γελλήηξηαο. 

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 

 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο. 

 Έιεγρνο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθνχ. 

 Σν Ζ/Ε ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κε ηα θνξηία ηεο Μνλάδαο θαη γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θξίλεη ε επηηξνπή.  

6.6.3.2. Υσξίο θνξηίν (ελ θελφ): 

 Τπεξηάρπλζε ηεο κεραλήο 

 Τπεξζέξκαλζε ηεο κεραλήο 

 Αζηνρία εθθίλεζεο ηεο κεραλήο (κεηά απφ ηξεηο πξνζπάζεηεο) 

 Φφξηηζε ζπζζσξεπηψλ 

6.6.4. Όζνλ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα 
εμαθξηβψζεη φηη ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.7.  

6.6.5. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ έιεγρν 
πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν, γηα λα ειεγρζεί αλ ηθαλνπνηείηαη ή φρη απηή ε ΣΠ. 

6.7. Όξνη Απνδνρήο 

6.7.1. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη 
ζην ζχλνιν ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο ΣΠ, ην λέν Ζ/Ε, θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πίλαθα 
κεηαγσγήο ζα παξαιακβάλνληαη.   

6.7.2. Με ηνλ φξν «παξαιαβή» ελλννχκε ηελ παξαιαβή πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Γηα ηε 
δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο δηαηίζεηαη Check list (Πξνζζήθε «2» ηνπ 
Παξ/ηνο VI).  

6.7.3. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ είλαη αθαηάιιειν ή 
φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ή εληνπίζεη θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα 
λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν ή αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζία λα 
απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.   
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6.8. Τπνβνιή Δγγξάθσλ γηα Αμηνιόγεζε 

6.8.1. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ: 

6.8.1.1. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε,ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, θαη ηνπ 
πίλαθα κεηαγσγήο κε πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ 
πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ψζηε λα 
δηαπηζηψλεηαη αλ ζπκθσλεί κε ηελ ΣΠ ηεο Τπεξεζίαο θαη πξνζθέξεη ηερληθά πιενλεθηήκαηα. 
Δηδηθά γηα ηνλ πίλαθα ζα αλαθέξνληαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ν 
θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο πξνέιεπζεο ηνπο.   

6.8.1.2. Γηαθεκηζηηθό βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS), εθφζνλ 
ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ζ/Ε, πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

6.8.1.3. Γύν (2) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ Ζ/Ε κε δηαζηάζεηο 8cm x 12cm, εθόζνλ 
απηέο δελ ππάξρνπλ ζηα PROSPECTUS ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί. 

6.8.1.4. Τπεύζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε, ηνπ Νφκνπ 1599/1986 άξζξν 8 ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

6.8.1.4.1. Ο παξερφκελνο ρξόλνο εγγύεζεο ηνπ Ζ/Ε, ν νπνίνο δελ πξέπεη 
λα είλαη ιηγφηεξν απφ δχν (2) έηε θαη ε απνδνρή ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 6.1.1 

6.8.1.4.2. Όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε 
αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα (παξάγξαθνο 6.1.2), θαζψο επίζεο θαη κε 
επηζθεπέο, βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π., φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.3 

6.8.1.4.3. Όηη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ Ζ/Ε δηαζέηεη ISO 9001:2015 ελ 
ηζρχ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε Ζ/Ε, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο 
δηαζέηεη ISO 9001:2015 γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξηθψλ 
πηλάθσλ θαζψο θαη  νη θαηαζθεπαζηέο ησλ επί κέξνπο ζπγθξνηεκάησλ (γελλήηξηα, 
πεηξειαηνθηλεηήξαο) θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ηνπ Ζ/Ε δελ είλαη θαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηφηε απαηηείηαη 
πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 ελ ηζρχ θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή πνπ εκπνξεχεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηα 
Ζ/Ε (αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θηι.). 

6.8.1.4.4. Όηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη (κε ηδία δαπάλε) ηελ εθπαίδεπζε 
θαηάιιεινπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ζηε ιεηηνπξγία, ζηηο επηζθεπέο, ζηε ζπληήξεζε, ζηνλ 
έιεγρν θαη ζηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε, 
φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.2. 

6.8.1.4.5. Ο ρξόλνο πξνζθόκηζεο θαη παξάδνζεο ηνπ ελ ιφγσ Ζ/Ε ζε 
ιεηηνπξγία θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο θαη ηπρφλ απαηηνχκελσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ζηα πθηζηάκελα ΖΕ ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. ε πεξίπησζε 
παξαβίαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ζα ηζρχνπλ νη θπξψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 
7.4.1.5 

6.8.1.5. Μεραλνινγηθά, ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά ζρέδηα, θαζψο θαη 
ππάξρνληα ζρεδηαγξάκκαηα. Σα ζρέδηα αθνξνχλ ην Ζ/Ε, ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνλ πίλαθα 
κεηαγσγήο.  (πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ θαηά ηελ θάζε ηεο αμηνιόγεζεο).  

6.8.1.6. Γηαθεκηζηηθό βηβιηάξην ή θπιιάδην ηνπ πξνο πξνκήζεηα ΖΕ 
(PROSPECTUS) γηα ηα επί κέξνπο πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα (εθφζνλ ππάξρνπλ), πνπ λα 
πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (γελλήηξηα, θηλεηήξαο, πίλαθαο ειέγρνπ, controller, 
κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο θιπ).  
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6.8.1.7. Πιήξε θαηάινγν αληαιιαθηηθώλ (εηθνλνγξαθεκέλν) ζηνλ νπνίν ζα 
θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), ν αξηζκφο θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ηνπ ζηελ 
ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ε ηηκή κνλάδαο γηα: 

6.8.1.7.1. Σα αλαιώζηκα πιηθά – αληαιιαθηηθά (αλ ππάξρνπλ) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο γηα έλα (1) ρξφλν. [Πιήξεο ζπιινγή αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κέξε εθείλα πνπ πθίζηαληαη 
θζνξά (φπσο ξνπιεκάλ, ηζηκνχρεο θιπ.), πξνβιεπφκελα ιηπαληηθά ή θαη άιια εηδηθά πγξά πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ]. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο αξίζκεζεο. 

6.8.1.7.2. Σε ζπληήξεζε ηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη, λα 
αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν 
αληίζηνηρεο αξίζκεζεο).  

6.8.1.8. Πιήξε θαηάινγν (εηθνλνγξαθεκέλν) κε ηα ηπρφλ επηπιένλ εμαξηήκαηα, 
ζπζθεπέο θαη εηδηθά εξγαιεία, ηα νπνία: 

6.8.1.8.1. Θα ζπλνδεύνπλ ην ελ ιόγσ Ζ/Ε θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή (εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή ζε 
δηαθνξεηηθέο παξαγξάθνπο) θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ 
ππάξρεη), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπο ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ηελ εξγαζία ηελ 
νπνία εθηεινχλ θαη ηελ ηηκή κνλάδαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη ξεηά 
ζηελ πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο 
αξίζκεζεο). 

6.8.1.8.2. Θα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πξνζθεξφκελν Ζ/Ε γηα 
εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ή ζα ζεσξνχληαη παξειθφκελα θαη ζα αλαθέξνληαη ζηνλ 
θαηάινγν θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ (αλ ππάξρεη), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπο ζηελ 
ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο. (Να αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά κε ην 
θφζηνο θαη ηελ εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη, λα αλαγξάθεηαη 
ξεηά ζηελ πξνζθνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Φχιιν πκκφξθσζεο θαη ζε παξάγξαθν αληίζηνηρεο 
αξίζκεζεο). 

6.8.1.9. Φχιιν ζπκκφξθσζεο (ζχκθσλα κε παξάγξαθν 3.8.3), νξζά 
ζπκπιεξσκέλν.  

6.8.1.10. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ  νπνία ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ηεο 
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο.  

6.8.2. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ηεο παξνχζαο ηερληθήο 
πεξηγξαθήο, ε επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξνβεί 
ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ Τπεξεζία πξνζθνξάο. 

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

6.8.4. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ησλ παξαγξάθσλ 
6.8.1.7 θαη 6.8.1.8.2). 

6.9. Παξάδνζε Δγγξάθσλ – Δληύπσλ – Τιηθώλ θαηά ηελ Παξαιαβή 
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6.9.1. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα παξαθάησ ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή: 

6.9.1.1. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαη δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS), εθφζνλ ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
Ζ/Ε, πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε γελλήηξηα, ηνλ 
θηλεηήξα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.  

6.9.1.2. Γύν (2) πιήξεηο ζεηξέο ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο 
θαη επηζθεπήο 1νπ – 3νπ θιηκαθίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, 
θαζψο θαη αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε γελλήηξηα θαη ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα. Σερληθφ εγρεηξίδην 
γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ εηο δηπινχλ.  

6.9.1.3. Γύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αλαιώζηκσλ πιηθώλ – αληαιιαθηηθώλ (αλ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά) γηα πιήξε ιεηηνπξγία γηα έλα (1) ρξφλν θαηά αξηζκφ νλνκαζηηθνχ 
(αλ ππάξρνπλ), αξηζκφ θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπ πιηθνχ - αληαιιαθηηθνχ ζηελ ειιεληθή ή 
αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο. 

6.9.1.4. Γύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αληαιιαθηηθώλ 1νπ έσο θαη 3νπ θιηκαθίνπ γηα 
ηε ζπληήξεζε ηνπ ππφςε πιηθνχ, ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ, ν αξηζκφο 
θαηαζθεπαζηή, ε νλνκαζία ησλ πιηθψλ - αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη ε ηηκή κνλάδαο θαηά ην ρξφλν 
παξάδνζεο θαη ζηε κνξθή πνπ έρεη δεισζεί ζηελ πξνζθνξά, δειαδή αλ απηνί ζα είλαη 
εηθνλνγξαθεκέλνη θαη αλ ζα θαίλεηαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ. 

6.9.1.5. Όια ηα εξγαιεία θαη παξειθόκελα πνπ είλαη νπζηψδε θαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ Ζ/Ε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ (ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο) θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή. 

6.9.1.6. Αλαιώζηκα πιηθά – αληαιιαθηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγσ Ζ/Ε γηα έλα 
(1) ρξφλν (ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαη ζα παξαδίδνληαη αθνχ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά). 

6.9.1.7. ρέδηα θαισδηψζεσλ, ζπλδεζκνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη 
ηνπ ΔΖΕ, ζρέδην ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ζρέδην ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο. Σα ζρέδηα ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Σα ζρέδηα ζα είλαη εμ’ εθηειέζεσο. 

6.9.1.8. Μεραλνινγηθά θαη ειεθηξηθά ζρέδηα γηα ην Ζ/Ε.  Σα παξαπάλσ ζρέδηα λα 
είλαη εηο δηπινχλ θαη λα έρνπλ ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε ζπληήξεζή ηνπ ΖΕ απφ 
1ν κέρξη θαη 3ν θιηκάθην. Σα ζρέδηα ζα πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Σα ζρέδηα 
ζα είλαη εμ’ εθηειέζεσο.  

6.9.1.9. Έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο εξγνζηαζηαθφο αξηζκφο (SERIAL 
NUMBER). 

6.9.1.10. Έγγξαθε εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  

6.9.1.11. Πηζηνπνηεηηθά FAT, πξσηόθνιιν δνθηκώλ θαη ειέγρνπ ηνπ 
εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε.  





 

Σελίδα 71 

                                                                                                                                                                                                 

6.9.1.12. Σα ηερληθά εγρεηξίδηα, νη θαηάινγνη αλαιψζηκσλ πιηθψλ-αληαιιαθηηθψλ, ηα 
εξγαιεία-παξειθφκελα, ηα αλαιψζηκα πιηθά-αληαιιαθηηθά, ηα εγρεηξίδηα θαη ηα έγγξαθα πνπ 
αθνξνχλ ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ, ηα κεραλνινγηθά, ειεθηξηθά, 
ειεθηξνληθά ζρέδηα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ Ζ/Ε.  

6.9.1.13. Γχν (2) DVD κε βίληεν ησλ νδεγηψλ ρεηξηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε, ηνπ 
απηνκαηηζκνχ θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο, ην έλα ζα δνζεί ζην ηαζκφ Ραληάξ Νν 2 θαη ην δεχηεξν 
ΠΒΚ/Γ' ΚΤΠ/ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ.  

6.9.1.14. Δγρεηξίδην εμαξηεκάησλ ηνπ Ζ/Ε κε ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο θάζε 
εμαξηήκαηνο. 

6.10. Φύιιν πκκόξθσζεο 

 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη θαη Φχιιν 
πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο 
απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ 
ΣΠ. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο 
απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία 
ηεο πεξηγξαθήο (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο 
ηερληθήο πεξηγξαθήο). Αθόκε πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ηερληθά 
εγρεηξίδηα ή PROSPECTUS ηνπ Ζ/Ε θαη ησλ πιηθώλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πίλαθα, ηα νπνία 
πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ απαξαίηεηα ηελ πξνζθνξά γηα λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπο. 
 

7. Γηάθνξα 

7.1. πζθεπαζία 

Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά. Ζ ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη επί ηνπ 
εμσηεξηθνχ ηεο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.3.  

7.2. Παξάδνζε – Παξαιαβή 

7.2.1. Ζ παξάδνζε ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο ζην ηαζκφ Ραληάξ 
Νν 2 ζην Βαζηιηθφ Ζξαθιείνπ, κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή 
πξνζθνξάο. 

7.2.2. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή 
ζα πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 
ρξεζηκνπνηψληαο ην check list ηεο Πξνζζήθεο « 

7.3. Δπηζεκάλζεηο 

7.3.1. Σν Ζ/Ε ζα θέξεη  επί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 

 
α) Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
β) Ολνκαζία πιηθνχ. 
γ) Αξηζκφο ηεκαρίσλ. 
δ) Αξηζκφο θαη εκεξνκελία ζχκβαζεο. 
ε) Σα ζηνηρεία ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο.  
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7.4. Άιια Θέκαηα 

7.4.1. Πξνζθνξέο  

7.4.1.1. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη φζα 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.8.1. 

7.4.1.2. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θχιιν 
ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν, ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ηεο 
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα Π2, γηα δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ 
ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά ρσξίο Φχιιν πκκφξθσζεο, ή/θαη ρσξίο 
ηελ παξαπάλσ ππεχζπλε δήισζε ζα ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ.  

7.4.1.3.Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη 
παξειθφκελα ηνπ Ζ/Ε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πίλαθα 
κεηαγσγήο. 

7.4.1.4. Ο Πξνκεζεπηήο, επίζεο, πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ ηεο 
Τπεξεζίαο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ρξφληα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο, 
αλειιηπήο θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε. 

7.4.1.5. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο εληφο πέληε κελψλ. Δπηπιένλ ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα, πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηε ζχκβαζε, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

7.4.1.5.1. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ παξαιάβεη ην Ζ/Ε θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πίλαθα ηεο κεηαγσγήο γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο 
ηερληθήο πεξηγξαθήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

7.4.1.5.2. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ παξεπξεζεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 
θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή. Ζ παξαιαβή ζα γίλεη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ 
εθπξφζσπνπ ηνπ.  

7.4.1.6. Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα απηήλ 
πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία 
θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

7.4.1.7. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ 
παξνχζα ΣΠ ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

7.4.1.8. Δπηζεκαίλεηαη φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε θάζε ππνςήθηνπ 
πξνκεζεπηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, 
πξνθεηκέλνπ απηφο λα έρεη αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Με πνηλή 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ζα ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα 
δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε. 

7.4.2  ηνηρεία Κσδηθνπνηήζεσο  
 
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα παξέρεη θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα Ζιεθηξνπαξαγσγνχ Εεχγνπο. Ζ θσδηθνπνίεζε ζα πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα – 
αληαιιαθηηθά αλαιψζηκα θαη κε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΖΕ, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλεχξεζε ηνπο απφ 
ην εκπφξην.  
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7.4.3. Λνηπνί Γεληθνί  Όξνη 

7.4.3.1. Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο 
ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ απαζρνιήζεη έηεξνπο εξγαηνηερλίηεο, ηφηε 
ππνρξενχηαη ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε ζην ΗΚΑ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα 
θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ.. 

7.4.3.2. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο 
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

7.4.3.3. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ  νη έιεγρνη, 
νη  δνθηκέο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη επίζεο ζα 
πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ αγαζνχ θαη ηεο εγγχεζεο θαη ησλ εγρεηξίδησλ απηνχ  θαζψο θαη φισλ 
ησλ ζρεδίσλ απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

7.4.3.4. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλώηεξα, από ηα απαηηνύκελα εδώ, 
πνηνηηθά -ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη. 

7.4.3.5. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  ΜΤ 
Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΣΘΘΚΕΣ 

"1" Ρίνακασ Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ για τθν Ρρομικεια του Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ 100 KVA.  

"2" Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ για τα Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ. 

"3" Check list Επιτροπισ Ραραλαβισ.  

 

 

 

 

 

mailto:suppdivision@namfi.gr
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ΡΟΣΘΘΚΘ "1" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
ΣΤΘ Φ.600.1/310/73672/Σ.1344  Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
  ΔΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
  Χανιά,28  Ιουλ 20 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟΥ ΗΕΥΓΟΥΣ 100 KVA 

 

Α/Α  ΚΙΤΘΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
 ΡΑΑ-
ΓΑΦΟΣ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΡΑ/ΣΕΙΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  ΟΜΑΔΑ Α         

1. 

Πξφζζεηα πξνζθεξφκελα παξειθφκελα, 
ζπζθεπέο θαη εξγαιεία εθηφο απφ απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4 
5.1, 5.4 θαη 5.5 ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή.  

5.4 θαη 
5.6 

10%     

2 Πνηφηεηα πιηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα 2 20%     

3 
Υαξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο ζχκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα  Π2 θαη βαζκφο απφδνζεο γελλήηξηαο 
γηα δηάθνξεο θνξηίζεηο (%) 

3.5.9, 
5.1.8 

30%   

 

4 
Υαξαθηεξηζηηθά θηλεηήξα  3.2 20%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 80,00%     

                           ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 
δχν (2) έηε. 

6.1.1 10%     

2 
Δγγχεζε δπλαηφηεηαο εθνδηαζκνχ κε 
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. 

6.1.2 10%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 20%     

 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι του κριτθρίου. Θ βακμολογία 
αυτι αυξάνεται ζωσ 150 βακμοφσ, όταν υπερκαλφπτονται οι όροι του κριτθρίου. 

Θ βακμολογία του κάκε κριτθρίου πολλαπλαςιάηεται με ζνα επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Το 
άκροιςμα των γινομζνων των δφο ομάδων δίνει τθν τελικι βακμολογία θ οποία κυμαίνεται από 100 ζωσ 
150 (ςφμφωνα με άρκρο 86 παράγραφο 13 του Ν.4412/16 όπωσ ιςχφει τροποιθμζνοσ).  
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ΡΟΣΘΘΚΘ "2" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
ΣΤΘ Φ.600.1/310/73672/Σ.1344  Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
  ΔΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
  Χανιά,28 Ιουλ 20 
 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΘΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘΣ 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΘ - 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

 Χανιά, ..…/…/….. 

-Ο- 

 Ρρομθκευτισ 

Ρ Α  Α Τ Θ  Θ Σ Ε Ι Σ : 

α. Στθ ςτιλθ (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλεσ οι παράγραφοι κατ' απόλυτθ ςειρά όπωσ 
φαίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.). 

β. Στθ ςτιλθ (β) δθλϊνεται αντίςτοιχα ςε κάκε παράγραφο αν τα χαρακτθριςτικά του 
προςφερόμενου Υλικοφ ςυμφωνοφν απόλυτα ι όχι με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Αυτό κα γίνεται με τθν 
αναγραφι ςτθ ςτιλθ (β) και απζναντι ςε κάκε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΡΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΘΝ Τ.Ρ." 
ι "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΘΝ Τ.Ρ". Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςυμφωνία αναγράφονται 
υποχρεωτικά όλα τα προςφερόμενα άλλα χαρακτθριςτικά, με αντίςτοιχθ παραπομπι ςτθ ςτιλθ (γ), 
ςτο ςθμείο του PROSPECTUS - Τεχνικοφ Εγχειριδίου. 

γ. Στθ ςτιλθ (γ) αναγράφεται για κάκε παράγραφο θ παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν παράγραφο 
ι ςτο ςχεδιάγραμμα του κατατικζμενου PROSPECTUS - Τεχνικοφ Εγχειριδίου, όπου φαίνεται και 
επιβεβαιϊνεται ότι προςφζρονται τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο 
τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ. 

δ. Για όςα χαρακτθριςτικά δίνονται ςτθ ςτιλθ (β) και ςτα PROSPECTUS - Τεχνικά Εγχειρίδια ςε 
διαφορετικζσ μονάδεσ από εκείνεσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, να δίνονται υποχρεωτικά οι τφποι 
μετατροπισ αυτϊν, κακϊσ και επεξθγιςεισ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ διαφορετικισ ορολογίασ από εκείνθσ 
τθσ Τ.Ρ 
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ΡΟΣΘΘΚΘ "3" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ     

ΣΤΘ Φ.600.1/310/73672/Σ.1344  Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ     

  ΔΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ     

  Χανιά,28  Ιουλ 20     

CHECK LIST ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1 Το μοντζλο γεννιτριασ είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι 

  

2 Το μοντζλο κινθτιρα είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι 

  

3 Το μοντζλο πίνακα ελζγχου είναι ςφμφωνο με το μοντζλο 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι 

  

4 Οπτικόσ ζλεγχοσ για τυχόν παραμορφϊςεισ ι κακϊςεισ 
ςτα υπό προμικεια υλικά 

  

5 Οι πινακίδεσ πάνω ςτο Θ/Η και ςτον πίνακα μεταγωγισ 
ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται το όνομα του καταςκεαςτι 
ι το εμπορικό ςιμα του καταςκευαςτι, τον αρικμό 
παραγωγισ κλπ κα είναι ανκεκτικζσ ςτο χρόνο.   

  

6 Σωςτι αναγραφι των ονομαςτικϊν ςτοιχείων (KVA, KW, 
κλπ) 

  

7 Ρλζγματα προςταςίασ γφρω από τον ανεμιςτιρα του 
ψυγείου 

  

8 Ρροφυλακτιρεσ πάνω από τα καυτά ςθμεία   

9 Νζο ςυςτιμα απαγωγισ καυςαερίων για το νζο Θ/Η, με 
κερμομονωμζνο αγωγό εξάτμιςθσ, ςτακερι και ςτιβαρι 
ςτιριξθ του από τθν οροφι, ςιλανςιζ εςωτερικά 
τοποκετθμζνο και κζςθ και διαμόρφωςθ τθσ εξόδου 
εξάτμιςθσ τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ νεροφ 
από τθ βροχι.   

  

10 Νζο Θ/Η ςυνδεδεμζνο με το υφιςτάμενο δίκτυο καυςίμου 
Θ δεξαμενι του Θ/Η φζρει κατάλλθλθ υποδοχι από 
καταςκευισ, όπου ςυνδζεται κατάλλθλοσ ςωλινασ με 
βάνα διακοπισ ςε μόνιμο δίκτυο καυςίμου (όχι πατζντα).  

  

11 Οι ορατζσ οδεφςεισ των καλωδίων είναι τοποκετθμζνεσ 
μζςα ςε μεταλλικι ςχάρα με καπάκι.  

  

12 Ζχει τοποκετθκεί γενικόσ αυτόματοσ 3πολικόσ διακόπτθσ 
ςτον πίνακα δίπλα ςτον πίνακα μεταγωγισ. Ζχουν γίνει οι 
απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ για τθν αυτόματθ μεταγωγι 
του νζου Θ/Η, ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ για τισ 
εναλλαγζσ ΔΕΘ –ΘΗ- OFF και Θ/Η1(καινοφριο) -Θ/Η2  –Θ/Η3 -OFF 

  

13 Γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν του ηεφγουσ ςτον πίνακα 
και γείωςθ του ουδετζρου του ηεφγουσ ςτο υφιςτάμενο 
δίκτυο γειϊςεων, αποτελζςματα μζτρθςθσ γειϊςεων 
Θ/Η.  

  

14 Αποκατάςταςθ τυχόν φκορϊν ςε δάπεδα και τοίχουσ που 
προκλικθκαν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ του Θ/Η. 
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15 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ   

16  Ρλιρθ περιγραφι του προσ προμικεια Θ/Η με πλιρθ 
τεχνικά χαρακτθριςτικά εισ διπλοφν 

  

17 Διαφθμιςτικό φυλλάδιο τθσ εταιρείασ (PROSPECTUS), 
εφόςον υπάρχει για το ςυγκεκριμζνο Θ/Η, που να περιζχει 
τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και για τθ 
γεννιτρια, τον κινθτιρα και τον πίνακα ελζγχου εισ 
διπλοφν.  

  

18 Δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 1ου – 3ου κλιμακίου του 
προςφερόμενου υλικοφ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, 
κακϊσ και αντίςτοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά 
ςυγκροτιματα ι υποςυγκροτιματα (θλεκτρικά, 
θλεκτρονικά) που τυχόν υπάρχουν. Τεχνικό εγχειρίδιο για 
τον πίνακα ελζγχου εισ διπλοφν.  
 

  

19 Δφο (2) πλιρεισ καταλόγουσ αναλϊςιμων υλικϊν – 
ανταλλακτικϊν (αν ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά) για 
πλιρθ λειτουργία για ζνα (1) χρόνο κατά αρικμό 
ονομαςτικοφ (αν υπάρχουν), αρικμό καταςκευαςτι, 
ονομαςία του υλικοφ - ανταλλακτικοφ ςτθν ελλθνικι ι 
αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και τθν τιμι μονάδασ. 
 

  

20 Πλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουςιϊδθ και 
απαραίτθτα για τθν καλι λειτουργία του προςφερόμενου 
Θ/Η, τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςι του (κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ προςφερκείςεσ τιμζσ) και ζχουν 
δθλωκεί ςτθν προςφορά, κακϊσ και εκείνα που 
κακορίηονται ςτθν παροφςα τεχνικι περιγραφι. 

  

21 Αναλϊςιμα υλικά – ανταλλακτικά για τθ λειτουργία του 
εν λόγω Θ/Η για ζνα (1) χρόνο (κα ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτθν προςφερόμενθ τιμι και κα παραδίδονται αφοφ 
ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά). 

  

22 Μθχανολογικά και θλεκτρικά ςχζδια για το Θ/Η ςε 
ζντυπθ και ψθφιακι μορφι.  Τα παραπάνω ςχζδια να 
είναι εισ διπλοφν και να ζχουν τζτοιεσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε 
να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςι του ΘΗ από 1ο μζχρι και 3ο 
κλιμάκιο. Τα ςχζδια κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ.  

  

23 Σχζδια καλωδιϊςεων, ςυνδεςμολογίασ και λειτουργίασ 
του αυτοματιςμοφ και του ΕΘΗ, ςχζδιο του πίνακα 
ελζγχου (ι των πινάκων ελζγχου) και ςχζδιο του πίνακα 
μεταγωγισ και κατάλογο των υλικϊν του πίνακα με τουσ 
καταςκευαςτζσ τουσ. Τα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ και ψθφιακι μορφι και κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ, 
κακϊσ  

  

24 Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που 
ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά και ςτθν οποία κα 
φαίνεται και ο ςυγκεκριμζνοσ εργοςταςιακόσ αρικμόσ 
(SERIAL NUMBER). 
 

  

25 Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τα χρόνια 
που ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά.  
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26 Ριςτοποιθτικά FAT, πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου 
του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι του κζςθ 
και αποτελζςματα δοκιμϊν ςειράσ του πίνακα μεταγωγισ 
από τθν εταιρεία καταςκευισ του.   

  

27 Δφο (2) DVD με βίντεο των οδθγιϊν χειριςμοφ λειτουργίασ 
του Θ/Η και του πίνακα μεταγωγισ, το ζνα κα δοκεί ςτο 
Στακμό αντάρ Νο 2 και το δεφτερο ςτο ΡΒΚ/Γ' ΚΥΡ/ΔΝΣΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

 

  

28 Εγχειρίδιο εξαρτθμάτων του Θ/Η με τουσ κωδικοφσ 
αρικμοφσ κάκε εξαρτιματοσ. 

  

29 

Δοκιμζσ Θ/Η με θλεκτρικό φορτίο   

α) Δοκιμι χρόνου ανάλθψθσ φορτίου.   

β) Ζλεγχοσ κακυςτζρθςθσ ςταματιματοσ του Θ/Η με 
επάνοδο τθσ ΔΕΘ. 

  

γ) Ζλεγχοσ αυτόματθσ ρφκμιςθσ τάςθσ και ςυχνότθτασ με 
τθ μεταβολι του φορτίου από 0 ζωσ 100% (ςτακερό και 
μεταβατικό ςτάδιο). 

  

δ) Ζλεγχοσ κερμοκραςιϊν μθχανισ (νεροφ –λαδιοφ) και 
γεννιτριασ. 

  

ε) Ζλεγχοσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ   

ςτ) Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ προκζρμανςθσ.   

η) Ζλεγχοσ κατανάλωςθσ καυςίμου και λιπαντικοφ   

θ) Λειτουργία Θ/Η με τα φορτία τθσ Μονάδασ για .... ϊρεσ 
(όςο χρονικό διάςτθμα κρίνει θ επιτροπι) 

  

κ) Συνεργαςία υφιςτάμενου Θ/Η με το νζο πίνακα 
μεταγωγισ (remote start, αν δίνει ςιμα ςυναγερμοφ ςτον 
νζο πίνακα μεταγωγισ) 

  

ι) Δοκιμι εναλλαγισ μεταξφ των δφο Θ/Η ςε περίπτωςθ 
ςφάλματοσ (εικονικό ςφάλμα) 

  

30 

Χωρίσ φορτίο (εν κενό)   

α) Υπερτάχυνςθ τθσ μθχανισ   

β) Υπερκζρμανςθ τθσ μθχανισ   

γ) Αςτοχία εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ (μετά από τρεισ 
προςπάκειεσ) 

  

δ) Φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήισζεο 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΧΖ Ν. 1599/1986 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1): ΡΒΚ 

Ο – Θ 
Πνομα: 

 Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο 
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία 
γζννθςθσ(2):  

 

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ 
Κατοικίασ: 

 Οδόσ
: 

 Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ 
Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείο
υ 

(Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 1. Θ παροφςα προςφορά υποβάλλεται για τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ …………………….. ςτο 
διαγωνιςμό προμικειασ και εγκατάςταςθσ ενόσ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ 100 KVA για τισ 
εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θρακλείου που διεξάγει το ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.  28/2020 διακιρυξθ. 

 2. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ υπ’ αρικμ. 28/2020 του 
ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

 3. Δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι μου από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 
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 4. Μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι μου υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα. 

 5. Ραραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (ΡΒΚ) για αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ι τθσ υπαναχϊρθςθσ του. 

 6. Δε κα χρθςιμοποιιςω (άμεςα ι ζμμεςα) αντιπροςϊπουσ μόνιμουσ ςτθν εφεδρεία Αξιωματικοφσ 
ι μόνιμουσ αποςτράτουσ Αξιωματικοφσ για τουσ οποίουσ δεν ζχει παρζλκει πενταετία από τθν 
αποςτρατεία τουσ, βάςει του άρκρου 66 του ΝΔ 1400/73. 

 

 

                Xανιά, ..............….2020 

                 Ο δθλϊν 

  

                         (υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Καιήο Δθηέιεζεο) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ 
Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ 100 KVA για τισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 Βαςιλικό 
Θρακλείου, (αρ.διακ/ξθσ 28/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  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 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΙΘΜΟ ………/2020 

 

Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ 100 KVA για τισ εγκαταςτάςεισ του 
ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θραλείου. 

Σιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2020 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ 
ΚΘΤΘΣ ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Το ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Επγό (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ.   

 2.  H εταιρεία ………………………………………………….  διά του νομίμου εκπροςϊπου 
.………………………….(ςτοιχεία εκπροςϊπου), 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΘΟ  1 
Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 
 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/…../……………./Σ……../…… …….. 
20/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτι του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ςτθ ………………………….,ΑΦΜ 
…………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Ρρομθκευτισ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ»  και 
αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ 100 KVA για 
τισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό Θρακλείου, ςτο εξισ «ςυμβατικό υλικό», 
από τον Ρρομθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 28/2020. 

 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………. ευρϊ (……………,00 
€), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 

ΑΘΟ  2 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 
  Θ παράδοςθ- τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει εφάπαξ με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι 
εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ  3 
Ραραλαβι υλικϊν 

 

  1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Αν ο προμθκευτισ δεν παρευρεκεί τθν θμερομθνία που κα 
κακοριςτεί για τθν παραλαβι ι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα επιβλθκοφν κυρϊςεισ του άρκρου 5 τθσ 
παροφςθσ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει όπιςκεν των τιμολογίων για τθν 
ορκι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υλικϊν. 

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

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

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

2. Θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ δζκα (10) θμερϊν μετά 
τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υλικϊν ςτο ΡΒΚ. 

Αν θ παραλαβι των αγακϊν 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 αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Υλικοφ του ΡΒΚ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

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

3. Κατά τθν παραλαβι να προςκομιςκεί αντίςτοιχο Factory Acceptance Test (FAT) ζγγραφο. Στισ 
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι κα γίνει δοκιμι του Θ/Η με πλιρεσ φορτίο παρουςία τθσ επιτροπισ 
παραλαβισ. Εάν δεν είναι δυνατι θ δοκιμι ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι, αυτι κα 
πραγματοποιθκεί με μζριμνα του προμθκευτι και με δικι του δαπάνθ ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ παρουςία 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ.  Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει δελτίο δοκιμϊν του Θ/Η όπωσ επίςθσ και τα 
παρακάτω ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι:  

α. Ρλιρθ περιγραφι του προσ προμικεια Θ/Η με πλιρθ τεχνικά χαρακτθριςτικά και 
διαφθμιςτικό φυλλάδιο τθσ εταιρείασ (PROSPECTUS), εφόςον υπάρχει για το ςυγκεκριμζνο Θ/Η, που να 
περιζχει τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και για τθ γεννιτρια, τον κινθτιρα και τον πίνακα 
ελζγχου.  

β. Δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 1ου – 3ου 
κλιμακίου του προςφερόμενου υλικοφ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχων 
εγχειριδίων για τθ γεννιτρια και τον πετρελαιοκινθτιρα. Τεχνικό εγχειρίδιο για τον πίνακα ελζγχου εισ 
διπλοφν.  

γ. Δφο (2) πλιρεισ καταλόγουσ αναλϊςιμων υλικϊν – ανταλλακτικϊν (αν ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά) για πλιρθ λειτουργία για ζνα (1) χρόνο κατά αρικμό ονομαςτικοφ (αν υπάρχουν), αρικμό 
καταςκευαςτι, ονομαςία του υλικοφ - ανταλλακτικοφ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και τθν 
τιμι μονάδασ. 

δ. Δφο (2) πλιρεισ καταλόγουσ ανταλλακτικϊν 1ου ζωσ και 3ου κλιμακίου για τθ ςυντιρθςθ του 
υπόψθ υλικοφ, ςτουσ οποίουσ κα φαίνεται ο αρικμόσ ονομαςτικοφ, ο αρικμόσ καταςκευαςτι, θ ονομαςία 
των υλικϊν - ανταλλακτικϊν, κακϊσ και θ τιμι μονάδασ κατά το χρόνο παράδοςθσ και ςτθ μορφι που ζχει 
δθλωκεί ςτθν προςφορά, δθλαδι αν αυτοί κα είναι εικονογραφθμζνοι και αν κα φαίνεται ο αρικμόσ 
ονομαςτικοφ. 
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ε. Πλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουςιϊδθ και απαραίτθτα για τθν καλι 
λειτουργία του προςφερόμενου Θ/Η, τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςι του (κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ 
προςφερκείςεσ τιμζσ) και ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά, κακϊσ και εκείνα που κακορίηονται ςτθν 
παροφςα τεχνικι περιγραφι. 

ςτ. Αναλϊςιμα υλικά – ανταλλακτικά για τθ λειτουργία του εν λόγω Θ/Η για ζνα (1) χρόνο (κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ τιμι και κα παραδίδονται αφοφ ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά). 

η. Σχζδια καλωδιϊςεων, ςυνδεςμολογίασ και λειτουργίασ του αυτοματιςμοφ και του ΕΘΗ, 
ςχζδιο του πίνακα ελζγχου και ςχζδιο του πίνακα μεταγωγισ. Τα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε ζντυπθ και 
ψθφιακι μορφι. Τα ςχζδια κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ. 

θ. Μθχανολογικά και θλεκτρικά ςχζδια για το Θ/Η.  Τα παραπάνω ςχζδια να είναι εισ διπλοφν 
και να ζχουν τζτοιεσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςι του ΘΗ από 1ο μζχρι και 3ο 
κλιμάκιο. Τα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι. Τα ςχζδια κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ.  

κ.  Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά και 
ςτθν οποία κα φαίνεται και ο ςυγκεκριμζνοσ εργοςταςιακόσ αρικμόσ (SERIAL NUMBER). 

ι. Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά.  

ια. Ριςτοποιθτικά FAT, πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ 
ςτθν τελικι του κζςθ.  

ιβ. Τα τεχνικά εγχειρίδια, οι κατάλογοι αναλϊςιμων υλικϊν-ανταλλακτικϊν, τα εργαλεία-
παρελκόμενα, τα αναλϊςιμα υλικά-ανταλλακτικά, τα εγχειρίδια και τα ζγγραφα που αφοροφν τθν 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και παροχισ ανταλλακτικϊν, τα μθχανολογικά, θλεκτρικά, θλεκτρονικά ςχζδια 
και το πιςτοποιθτικό ποιοτικοφ ελζγχου κα παραδοκοφν από τον προμθκευτι κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ του Θ/Η.  

ιγ. Δφο (2) DVD με βίντεο των οδθγιϊν χειριςμοφ λειτουργίασ του Θ/Η, του αυτοματιςμοφ και 
του πίνακα μεταγωγισ, το ζνα κα δοκεί ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 και το δεφτερο ΡΒΚ/Γ' ΚΥΡ/ΔΝΣΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

ιδ. Εγχειρίδιο εξαρτθμάτων του Θ/Η με τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ κάκε εξαρτιματοσ. 

4. Επιπλζον μετά τθν εγκατάςταςθ του Θ/Η κα εκδοκεί πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου του 
εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι του κζςθ. Στισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ ςτο Σταυρό, κα γίνουν οι 
ακόλουκεσ δοκιμζσ και ζλεγχοι μετά τθν εγκατάςταςθ του Θ/Η: 

α. Με θλεκτρικό φορτίο:  

 Δοκιμι χρόνου ανάλθψθσ φορτίου. 

 Ζλεγχοσ κακυςτζρθςθσ ςταματιματοσ του Θ/Η με επάνοδο τθσ ΔΕΘ. 

 Ζλεγχοσ αυτόματθσ ρφκμιςθσ τάςθσ και ςυχνότθτασ με τθ μεταβολι του φορτίου από 0 
ζωσ 100% (ςτακερό και μεταβατικό ςτάδιο). 

 Ζλεγχοσ κερμοκραςιϊν μθχανισ (νεροφ –λαδιοφ) και γεννιτριασ. 

 Ζλεγχοσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ. 

 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ προκζρμανςθσ. 

 Ζλεγχοσ κατανάλωςθσ καυςίμου και λιπαντικοφ. 

Το Θ/Η κα τεκεί ςε λειτουργία με τα φορτία τθσ Μονάδασ και για όςο χρονικό διάςτθμα κρίνει θ 
επιτροπι.  
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      β. Χωρίσ φορτίο (εν κενό): 

 Υπερτάχυνςθ τθσ μθχανισ 

 Υπερκζρμανςθ τθσ μθχανισ 

 Αςτοχία εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ (μετά από τρεισ προςπάκειεσ) 

 Φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν 

Πςον αφορά τισ τροποποιιςεισ του πίνακα μεταγωγισ, θ επιτροπι παραλαβισ κα εξακριβϊςει ότι 
λειτουργεί ικανοποιθτικά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 
3.7. τθσ Ρροςκικθσ «1» τθσ παροφςθσ. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει κάκε άλλο ςυμπλθρωματικό ζλεγχο που κα κρίνει 
αναγκαίο, για να ελεγχκεί αν ικανοποιείται ι όχι αυτι θ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Ρροςκικθσ «1» τθσ 
παροφςθσ. 

Εάν τα αποτελζςματα του μακροςκοπικοφ και εργαςτθριακοφ ελζγχου ανταποκρίνονται ςτο ςφνολό τουσ 
προσ τισ απαιτιςεισ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, το νζο Θ/Η και οι τροποποιιςεισ του πίνακα μεταγωγισ κα 
παραλθφκοφν.  

            5.   Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το 
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

β) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

            6.   Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

             7.   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 4. 

ΑΘΟ  4 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 

 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 του ν.4412/2016, 
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 Δκτι ΡΒΚ, 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. 
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4. Θ είςπραξθ του προςτίμου 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. 

ΑΘΟ  5 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 

 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. 

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 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ 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. 

2. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται 
να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί 
φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν 
από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται 
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα 
ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Με απόφαςθ του Δκτι ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία 
τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

ΑΘΟ  6 
Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου 

 

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 Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι του 
κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί αυτόσ και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν οφείλει να ςυμμορφωκεί. Αν παρζλκει χωρίσ να 
ςυμμορφωκεί, θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 

γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 
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2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι οι υπθρεςίεσ δεν παραδόκθκαν ι αντικαταςτάκθκαν με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/2016. 

ΑΘΟ  7 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

 1.   Ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ εγγυθτικι 
επιςτολι τθσ Τράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ………………………………………. ευρϊ (…………… €). 

 2. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι, μετά τθν οριςτικι 
εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

 3. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ όπωσ ορίηεται ςτθν παρ.6.1. τθσ Ρροςκικθσ «1» τθσ παροφςθσ. 

 

ΑΘΟ  8 
Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι προμθκευτι 

 

 1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνει ςε ΕΥΩ, από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του ΡΒΚ, 
εντόσ 30 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του εκάςτοτε τιμολογίου και τθν υποβολι του πρωτοκόλλου παραλαβισ 
των υλικϊν που ζχουν ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι του ΡΒΚ, με τθν 
προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

  α. Τιμολόγιο προμικειασ. 

  β. Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται από 
το ΡΒΚ). 

  γ. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ 
Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ). 

  δ. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ) (για είςπραξθ 
εκκακαριςμζνων απαιτιςεων από το Δθμόςιο). 

  ε. Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN 
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  

  ςτ. Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΡΒΚ (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 

  η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 

      θ.    Εξόφλθςθ του υπ’ αρικμ……./…./ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ παραςτατικοφ δθμοςίευςθσ. 
  

 2. Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν. 
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ΑΘΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 

 Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

AΘΟ 10 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν.4412/16, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
του Αναδόχου. 

AΘΟ 11 
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

 
                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ρρομθκευτι να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε 
από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ 
πιςτϊςεωσ για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

AΘΟ 12 
Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 

 

  Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

ΑΘΟ  13 
Τελικζσ διατάξεισ 

 

  1. Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

  β.  Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ 
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ 
Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Ρρομθκευτισ. 
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2. Το ΡΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, 
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το ΡΒΚ      Για τον Ρρομθκευτι 

 

 

                       Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ 

Ακριβζσ Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ θ τ ι σ 

  

  

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  

Δντρια Ρρομ.& Συμβάςεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΣΘΘΚΕΣ  

«1» Τεχνικι Ρεριγραφι 

«2» Check list Επιτροπισ Ραραλαβισ.  
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                                                                                                                   ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ    ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 

                                                                                                                   Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                   ΔΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   ΔΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

                                                                                                                   Χανιά,28 Ιουλ 20   Χανιά,      Ιουλ 20 

ΡΟΣΘΘΚΘ “1" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ                                         
 ΣΤΘ Φ.600.1/ 310/73672/Σ.1344                                                                                           

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 
ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟΥ ΗΕΥΓΟΥΣ Θ/Η 100 KVA (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31121000-0) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

1.1. Σκοπόσ 

 1.1.1. Σκοπόσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ (ΤΡ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η), αυτομάτου 
εκκίνθςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. Το Θ/Η κα είναι ιςχφοσ, (Prime Power) 100 KVA και κα 
τοποκετθκεί – εγκαταςτακεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρ.Β.Κ. ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 ςτο Βαςιλικό 
Θρακλείου. 

       1.2. Ταξινόμθςθ 

               1.2.1. Τo υπό προμικεια Θ/Η ανικει ςτθν κατθγορία V μεγάλθσ ιςχφοσ. Σχετικά Ζγγραφα 

               1.2.2   Για τθ ςφνταξθ αυτισ τθσ ΤΡ, ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ζγγραφα: 

 1.2.2.1. Ρροδιαγραφι ΔΑΥ/ΓΕΑ : Η-1772/16-5-84/ Ζκδ.2α. 

 1.2.2.2. ΡΕΔ – ΘΗ – 88 / ΓΕΕΘΑ 

  1.2.2.3. Απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 

2.  ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

      2.1. Το Θ/Η πρζπει να είναι καινοφργιασ καταςκευισ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ προςφάτου 
παραγωγισ τουλάχιςτον τελευταίασ διετίασ. Ρρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα 
και παρελκόμενα για τθν ορκι και αςφαλι λειτουργία του.  

      2.2. Το Θ/Η κα είναι καταςκευισ ευφιμωσ γνωςτοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ο οποίοσ πρζπει να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2015 εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο φορζα, για τον ςχεδιαςμό και τθν 
καταςκευι θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν. Στθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ του Θ/Η δεν είναι και ο 
καταςκευαςτισ, τότε απαιτείται πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015 εν ιςχφ και για τον προμθκευτι που 
εμπορεφεται και υποςτθρίηει τα Θ/Η (ανταλλακτικά, ςυντιρθςθ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ κτλ.). Θα 
καταςκευάηεται εξ’ ολοκλιρου με αξιόπιςτα υλικά βάςει των οδθγιϊν και των κανονιςμϊν αςφαλείασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ προβλζπεται από το ΡΔ57/2010, ΦΕΚ Α’ 97/25-06-2010, και κα φζρει τθ 
ςιμανςθ CE τόςο για το πλιρεσ ςυγκρότθμα, όςο και για τα επιμζρουσ τμιματα του, εφόςον 
καταςκευάηονται από διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ.  

       2.3. Εκτόσ από το Θ/Η και όλα τα υπόλοιπα υλικά (ςχάρεσ, καλϊδια, αυτόματοι διακόπτεσ κλπ) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καινοφρια και τυποποιθμζνα προϊόντα ευφιμωσ γνωςτϊν καταςκευαςτικϊν 
οίκων, χωρίσ ελαττϊματα. Θα φζρουν τθ ςιμανςθ “CE” και ο καταςκευαςτικόσ τουσ οίκοσ κα είναι 
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πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2015 εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο φορζα και κα είναι καταςκευαςμζνα και 
δοκιμαςμζνα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ των παρακάτω αναφερόμενων οργανιςμϊν: 

CEN/CENELEC 

Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) 

Γερμανικό Ινςτιτοφτο Τυποποίθςθσ (DIN) 

Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ISO) 

Πλο το θλεκτρολογικό υλικό κα είναι ςφμφωνο με το ΦΕΚ 1425Β/20-5-2016. Επιςθμαίνεται ότι και θ 
τροποποίθςθ του πίνακα κα γίνει από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό που κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 
9001:2015 εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο φορζα, για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι θλεκτρικϊν πινάκων.  

3. Τεχνικά – Φυςικά Χαρακτθριςτικά 

3.1. Γενικά για το Θ/Η 

              3.1.1. Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ προβλζπεται να καλφπτει τισ διακοπζσ θλεκτροδότθςθσ από 
ΔΕΘ. Συνεπϊσ κα είναι κατάλλθλο για μακρόχρονθ ςυνεχι λειτουργία ϊςτε να αντιμετωπίηονται οι 
περιπτϊςεισ μεγάλων διακοπϊν. Το Θ/Η κα είναι ςφμφωνο με το ISO 8528. Το ςυγκρότθμα του 
Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ κα αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

 Κινθτιρια μθχανι ντίηελ. 

 Γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Κοινι βάςθ ςτιριξθσ. 

 Τον πίνακα αυτοματιςμϊν ελζγχου και ιςχφοσ. 

 Τθν δεξαμενι καυςίμου 

 Το ςφςτθμα ςυςςωρευτϊν.  

               3.1.2. Το Θ/Η αποτελείται από πετρελαιοκινθτιρα και γεννιτρια που ςυνδζονται ομοαξονικά, 
μζςω εφκαμπτου μεταλλικοφ ςυνδζςμου και αποτελοφν ενιαίο και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνο 
ςυγκρότθμα. Το ςυγκρότθμα κινθτιρασ – γεννιτρια εδράηει μζςω ελαςτικϊν αντικραδαςμικϊν βάςεων 
επί ιςχυροφ χαλφβδινου πλαιςίου (βάςθ του Θ/Η) ςτο οποίο είναι ενςωματωμζνθ δεξαμενι καυςίμου για 
8ωρθ λειτουργία. Το Θ/Η ςυνοδεφεται από ςυςςωρευτζσ. Είναι πλιρωσ ςυρματωμζνο (ςυνδεδεμζνο) με 
τον πίνακα του τοποκετθμζνο επί μεταλλικισ βάςθσ που εδράηει ςτθ βάςθ του Θ/Η. Στθν ίδια μεταλλικι 
βάςθ βρίςκεται τοποκετθμζνο μεταλλικό ερμάριο εντόσ του οποίου βρίςκεται καταλλιλου ιςχφοσ 
αυτόματοσ διακόπτθσ προςταςίασ τθσ γεννιτριασ (CIRCUIT BREAKER) από υπερφόρτιςθ και 
βραχυκφκλωμα.  

3.2.Κινθτιρασ 
      Τα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα είναι τα εξισ: 
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ΡΙΝΑΚΑΣ: Ρ1 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ V Τετράχρονοσ 

Καφςιμο  Ρετρζλαιο (DIESEL) 

Υπερπλιρωςθ  Αναπνοι κινθτιρα TURBO 

Ψφξθ  Υδρόψυκτοσ (Βεβιαςμζνθσ Κυκλοφορίασ) 

Τρόποσ Εκκίνθςθσ Θλεκτρικό Εκκινθτι 

Μζγιςτοσ Χρόνοσ Τροφοδοςίασ ρεφματοσ  25ϋϋ (SEC) 

Αςφαλιςτικό χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ για 

αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ 

ΝΑΙ 

Αςφαλιςτικό υψθλισ κερμοκραςίασ νεροφ ψφξθσ 

για αυτόματθ διακοπι τθσ λειτουργίασ 

ΝΑΙ 

Φίλτρο αζρα καφςεωσ ΝΑΙ 

Φίλτρο λαδιοφ ΝΑΙ 

Φίλτρο καυςίμου ΝΑΙ 

Σιγαςτιρα εξάτμιςθσ ΝΑΙ 

      3.2.1. Μεγίςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ του κινθτιρα 1500 RPM. Θ ταχφτθτα περιςτροφισ κα 
διατθρείται ςτακερι με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ ρυκμιςτι, ςε ονομαςτικό αρικμό ςτροφϊν. Σθμαντικό 
είναι ο κινθτιρασ να ζχει όςο το δυνατόν μικρότερθ κατανάλωςθ λαδιοφ και καφςιμου. Στο φφλλο 
ςυμμόρφωςθσ να δθλϊνεται θ κατανάλωςθ του καυςίμου και του λαδιοφ ςε lt/h ςε ςυνεχζσ φορτίο και να 
παραπζμπει ςτο prospectus του κινθτιρα.  

3.2.2. Θ ιπποδφναμθ του κα είναι τζτοια ϊςτε: 

                 3.2.2.1. Να εξαςφαλίηει ςτθ γεννιτρια ιςχφσ (Prime Power) 100 KVA τουλάχιςτον, με ςυντελεςτι 
ιςχφοσ ςυνφ=0,8. Θ ιςχφσ του κινθτιρα να δίνεται ςε KW και να δθλϊνεται ςτθν προςφορά και 
ςυγκεκριμζνα ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Θ/Η και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ. 

                 3.2.2.2. Να καλφπτει τθν απαιτοφμενθ ιςχφ για υπερφόρτιςθ του Θ/Η κατά 10% επί μία ϊρα, με 
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 200 C, ατμοςφαιρικι πίεςθ 736 mm Hg, και ςχετικι υγραςία 60%.  

 3.2.2.3. Θ ιςχφσ του ΘΗ (Prime Power) δεν κα υπερβαίνει τα 100 KVA 
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       3.2.3. Σφςτθμα αζρα καφςεωσ: Ο πετρελαιοκινθτιρασ κα διακζτει ξθρό φίλτρο αζρα εφοδιαςμζνο με 
δείκτθ ςτραγγαλιςμοφ ςε περίπτωςθ φραγισ του φίλτρου που χρθςιμεφει για τθν ζγκαιρθ αντικατάςταςι 
του για τθν προςταςία του κινθτιρα.  

       3.2.4. Σφςτθμα λίπανςθσ: Θ αντλία λαδιοφ κα είναι γραναηωτι και κα ςτζλνει το λάδι υπό πίεςθ ςτα 
κφρια ζδρανα πείρο ςτροφάλου, πιςτόνια, βαλβίδεσ κλπ. (DIN 6.267). Το επιτρεπόμενο κάτω όριο τθσ 
πιζςεωσ κα ελζγχεται με μανόμετρο. Θα υπάρχει κατάλλθλοσ ψφκτθσ λαδιοφ ψυχόμενοσ από το νερό του 
κινθτιρα.  

        3.2.5. Σφςτθμα ψφξεωσ: Ο κινθτιρασ κα είναι υδρόψυκτοσ με εςωτερικό κλειςτό κφκλωμα νεροφ. Θ 
απαγωγι τθσ κερμότθτασ κα γίνεται με εναλλάκτθ νεροφ - αζρα (ψυγείο), ςτον οποίο ωσ μζςο απαγωγισ κα 
χρθςιμοποιείται αζρασ του περιβάλλοντοσ βεβιαςμζνθσ κυκλοφορίασ με τθν χρθςιμοποίθςθ αξονικοφ 
ανεμιςτιρα που κα κινείται κατευκείαν από τθ μθχανι. Το ψυγείο κα είναι ςχεδιαςμζνο για λειτουργία ςε 
τροπικά κλίματα. Επιςθμαίνεται ότι κα υπάρχουν οπωςδιποτε προςτατευτικά μεταλλικά πλζγματα 
γφρω από τον ανεμιςτιρα του ψυγείου, ζτςι ϊςτε αφενόσ να προςτατεφονται οι χριςτεσ και αφετζρου 
να μθν είναι δυνατό να ειςζλκουν ξζνα αντικείμενα ςτο χϊρο κίνθςθσ του ανεμιςτιρα, όπου βρίςκονται 
επίςθσ και τροχαλίεσ, ιμάντεσ και άλλα περιςτρεφόμενα αντικείμενα.  

         3.2.6. Σφςτθμα τροφοδοςίασ πετρελαίου: Θλεκτρονικόσ ελεγχόμενοσ ψεκαςμόσ πετρελαίου, ςφςτθμα 
με κοινό ςυλλζκτθ (Electronic high pressure Common Rail). Θα υπάρχει ενςωματωμζνθ δεξαμενι 
καυςίμου ςτο Θ/Η τζτοιασ χωρθτικότθτασ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ λειτουργία του με πλιρεσ φορτίο 
τουλάχιςτον για οκτϊ (8) ϊρεσ. Θ δεξαμενι κα ςυνοδεφεται από πϊμα με αναπνευςτιρα, ςωλθνϊςεισ 
τροφοδοςίασ και επιςτροφισ καυςίμου, πϊμα εκκζνωςθσ και ότι άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθ ςωςτι 
τροφοδότθςθ με καφςιμο. Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ ςφνδεςθ τθσ δεξαμενισ 
αυτισ με το υπάρχον κφκλωμα καυςίμου. Θ δεξαμενι του Θ/Η κα φζρει κατάλλθλθ υποδοχι από τθν 
οποία κα αναχωρεί μεταλλικόσ ςωλινασ κατάλλθλθσ διατομισ με βάνα διακοπισ. 

       3.2.7. Σφςτθμα εκκινιςεωσ: Θ εκκίνθςθ του πετρελαιοκινθτιρα κα γίνεται με θλεκτρικό εκκινθτι 24V 
(μίηα) ο οποίοσ κα τροφοδοτείται από κατάλλθλθ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν των 12V (24V). Ο κινθτιρασ κα 
είναι εξοπλιςμζνοσ με εναλλακτιρα 24V που παίρνει κίνθςθ από τον κινθτιρα και φορτίηει, κατά τθ 
λειτουργία του Θ/Η, τθ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν. Επιπλζον κα υπάρχει και ςφςτθμα επικουρικισ 
ςυντθρθτικισ φόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν όταν το Θ/Η δεν λειτουργεί, μζςω του δικτφου. Θ διάταξθ 
εκκινιςεωσ πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνθ για τρεισ ςυνεχείσ εκκινιςεισ ςε διάρκεια ενόσ λεπτοφ. Σε 
περίπτωςθ που ο κινθτιρασ δεν ξεκινιςει μετά από τρεισ (3) προςπάκειεσ μζςα ς’ ζνα λεπτό το γεγονόσ 
κα ςθματοδοτείται με οπτικι και θχθτικι ςιμανςθ. 

       3.2.8. Συςτοιχία ςυςςωρευτϊν: κα είναι ενιςχυμζνου τφπου 12 V ι 24 V. Θα είναι ικανι για 
απρόςκοπτθ εκκίνθςθ του Θ/Η και για πζντε τουλάχιςτον εκκινιςεισ ςε μία ϊρα ι δζκα εκκινιςεισ το 
24ωρο.  

      3.2.9. Ρροςταςίεσ κινθτιρα: Πταν ςυμβεί ζςτω και ζνα από τα παρακάτω: 

                 3.2.9.1. Χαμθλι πίεςθ ελαίου 

                 3.2.9.2. Υψθλι κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ 

                 3.2.9.3. Υπερτάχυνςθ κινθτιρα κατά 10% πάνω από τθν ονομαςτικι ταχφτθτα 

 

Θα γίνεται άμεςθ κράτθςθ του κινθτιρα και ςιμανςθ βλάβθσ, θχθτικι (λειτουργία ςειρινασ) και οπτικι 

(άναμμα λάμπασ).  
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                3.2.10. Επιπλζον ο κινθτιρασ diesel κα είναι εφοδιαςμζνοσ με τα παρακάτω: 

                            3.2.10.1. Ζνα κερμόμετρο για μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ψφξεωσ. 

                            3.2.10.2. Ζνα κερμόμετρο για τθν μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του λαδιοφ λιπάνςεωσ. 

                            3.2.10.3.  Μανόμετρο για μζτρθςθ τθσ πίεςθσ λαδιοφ λιπάνςεωσ 

                            3.2.10.4.  Ζνα επιτθρθτι πιζςεωσ λαδιοφ λιπάνςεωσ 

                            3.2.10.5. Ζνα επιτθρθτι κερμοκραςίασ νεροφ ψφξεωσ 

                            3.2.10.6. Πργανο ςτροφϊν 

                            3.2.10.7. Μετρθτι ωρϊν λειτουργίασ του πετρελαιοκινθτιρα 

                            3.2.10.8. Δείκτθ ςτάκμθσ καυςίμου (Μθχανικόσ). 

                         3.2.10.9. Σφςτθμα αυτόματθσ προκζρμανςθσ του ψυκτικοφ νεροφ με κατάλλθλο ςφςτθμα 
αυτοματιςμοφ. 

                         3.2.10.10. Πργανα αυτοματιςμοφ για τθν προςταςία του και τθν καλι λειτουργία του, όπωσ 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3.6. τθσ παροφςθσ. 

                         3.2.10.11. Οι θλεκτρικοί αγωγοί όλων των ενςωματωμζνων ςτο Θ/Η βοθκθτικϊν διατάξεων 
και θλεκτρικϊν ςθματοδοτϊν οδθγοφνται μζχρι ζνα κοινό κλεμοκιβϊτιο ςτθν βάςθ του Θ/Η. Οι θλεκτρικοί 
αγωγοί κα είναι προςτατευμζνοι από κερμικζσ και μθχανικζσ καταπονιςεισ, και κα είναι ανκεκτικοί ζναντι 
ελαίου και καυςίμου. 

3.3. Σφςτθμα απαγωγισ καυςαερίων 

       3.3.1. Θα τοποκετθκεί ζνα (1) νζο ςετ ςωλθνϊςεωσ εξάτμιςθσ. Θ διάμετροσ κα κακοριςκεί από τον 
καταςκευαςτι του Θ/Η.  Ο νζοσ ςιγαςτιρασ (ςιλανςιζ) κα τοποκετθκεί εςωτερικά του γεννθτριοςταςίου 
και κα είναι μεγάλθσ αποτελεςματικότθτασ. Στθ ςφνδεςθ του ςιγαςτιρα με τθ μθχανι κα προβλζπεται 
εφκαμπτοσ ςφνδεςμοσ.  

       3.3.2. Ο αγωγόσ εξάτμιςθσ κα είναι καινοφριοσ, κα αντζχει ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ των καυςαερίων 
και κα ζχει κερμομόνωςθ ςε όλο το μικοσ για τθν αποφυγι υπερκζρμανςθσ του χϊρου. Τζλοσ κα 
τοποκετθκοφν βάνεσ εξυδάτωςθσ για τα ςυμπυκνϊματα τθσ υγραςίασ. Θ κζςθ και διαμόρφωςθ τθσ 
εξόδου εξάτμιςθσ κα είναι τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ νεροφ από τθ βροχι. 

       3.3.3. Το ςφςτθμα απαγωγισ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι.  

3.4. Συςτοιχία ςυςςωρευτϊν 

       3.4.1. Το Θ/Η κα ςυνοδεφεται από μία ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν ενιςχυμζνου τφπου 12 V ι 24 V. Αυτι 
κα είναι ικανι για απρόςκοπτθ εκκίνθςθ του Θ/Η και για πζντε τουλάχιςτον εκκινιςεισ ςε μία ϊρα ι δζκα 
εκκινιςεισ το 24ωρο. Οι ςυςςωρευτζσ κα διακρίνονται για τθ μεγάλθ διάρκεια ηωισ (LONG LIFE), για τθ 
πολφ μικρι ςυντιρθςθ (NO MAINTENANCE), και για τθν υψθλι αξιοπιςτία (HIGH RELIABILITY).  

       3.4.2. Οι ςυςςωρευτζσ κα παραδοκοφν μαηί με τα καλϊδια, τουσ πόλουσ και τουσ ακροδζκτεσ. 
Επιςθμαίνεται ότι οι ςυςςωρευτζσ κα πρζπει να παραδοκοφν εντόσ ενιςχυμζνου ξφλινου κιβωτίου – 
κικθσ ι ςε χωριςτι κικθ επί τθσ βάςεωσ του Θ/Η. Τα παραπάνω κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι.  
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3.5. Γεννιτρια 

       3.5.1. Θ γεννιτρια του Θ/Η κα είναι τριφαςικι, ςφγχρονθ, αυτορυκμιηόμενθ, αυτοδιεγειρόμενθ, χωρίσ 
ψικτρεσ (brushless). Θ ςυνδεςμολογία των τυλιγμάτων τθσ κα είναι κατ’ αςτζρα. 

       3.5.2. Θ ηεφξθ με τον κινθτιρα γίνεται μζςω ςυςτιματοσ εφκαμπτων μεταλλικϊν δίςκων. Ο ρότορασ 
τθσ γεννιτριασ είναι δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνοσ και ελεφκεροσ από δονιςεισ. Ρεριςτρζφεται μζςω του 
εμπρόςκιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου τριβζωσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ, κλειςτοφ τφπου που 
βρίςκεται ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ γεννιτριασ.  

       3.5.3. Θ μόνωςθ των τυλιγμάτων του ςτάτθ και του ρότορα ανταποκρίνονται ςτθν κλάςθ μονϊςεωσ Θ 
και ο βακμόσ προςταςίασ τθσ γεννιτριασ είναι Ι23.  

      3.5.4. Θ τάςθ εξόδου τθσ γεννιτριασ αυτορυκμίηεται μζςω θλεκτρονικοφ αυτόματου ρυκμιςτι τάςθσ 
(AVR). Ο αυτόματοσ ρυκμιςτισ τάςθσ διακζτει ενςωματωμζνθ διάταξθ προςταςίασ ζναντι παρατεταμζνθσ 
υπερδιζγερςθσ που είναι πικανόν να οφείλεται ςε εςωτερικι ι εξωτερικι αιτία. Θ διάταξθ προςταςίασ 
αποδιεγείρει τθν γεννιτρια μζςα από ζνα ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα 5 sec.  

      3.5.5. Ο αυτόματοσ ρυκμιςτισ τάςθσ κα επιτυγχάνει ςτακεροποίθςθ τθσ τάςθσ εντόσ των ορίων ± 1% 
τθσ ονομαςτικισ τάςθσ ςε λειτουργία εν κενό μζχρι πλιρεσ φορτίο με ςυντελεςτι ιςχφοσ 0,8 ζωσ 1 (Βλζπε 
πίνακα Ρ2 «χαρακτθριςτικά λειτουργίασ γεννιτριασ Θ/Η» για διάφορεσ καταςτάςεισ φόρτιςθσ). Τα 
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ κα δθλϊνονται ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ και κα παραπζμπουν ςτο 
prospectus τθσ γεννιτριασ. 

     3.5.6. Θ τάςθ εξόδου τθσ γεννιτριασ πρζπει να επιδζχεται χειροκίνθτθ μεταβολι τθσ ονομαςτικισ τθσ 
τιμισ με διάταξθ που να βρίςκεται τοποκετθμζνθ ςτον ενςωματωμζνο πίνακα. 

     3.5.7. Το εφροσ (AMPLITUDE) κάκε αρμονικισ τθσ καμπφλθσ τθσ τάςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 
2% (THD), όταν το Θ/Η λειτουργεί χωρίσ φορτίο. 

     3.5.8.  Θ γεννιτρια κα διακζτει διάταξθ αντιπαραςιτικισ προςταςίασ που ανταποκρίνεται ςτα πρότυπα 
ςφμφωνα με τθν κλάςθ “N” και “G” κατά VDE 0875. Θ γεννιτρια κα παρουςιάηει όςον το δυνατόν 
μικρότερθ παραμόρφωςθ τθσ κυματοειδοφσ καμπφλθσ τθσ τάςθσ (THF<2% και TIF<50) κα δθλϊνεται ςτο 
φφλλο ςυμμόρφωςθσ και κα παραπζμπει ςτο prospectus τθσ γεννιτριασ.  

     3.5.9. Θα αποδίδει τθν ονομαςτικι τθσ ιςχφ με ςυντελεςτι ιςχφοσ ςυνφ=0,8 και βακμό απόδοςθσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 90% (90%). Θα δθλϊνεται ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ και κα παραπζμπει ςτο 
prospectus τθσ γεννιτριασ. 

    3.5.10. Θ γεννιτρια κα προςτατεφεται από υπερζνταςθ και βραχυκφκλωμα με αυτόματο τριπολικό 
διακόπτθ (CIRCUIT BREAKER).  

    3.5.11. Ο ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι τθσ γεννιτριασ κα πρζπει να είναι απόλυτα ςφμφωνα με τα 
πρότυπα EN 60034, IEC 24-1, VDE 0530, BS 5000 και NEMA MG122.  

    3.5.12. Πλεσ οι περιελίξεισ κα πρζπει να εμποτίηονται με τρεισ ςτρϊςεισ πολυεςτερικοφ βερνικιοφ για να 
αντζχουν ςτα λάδια και τα οξζα ι να είναι εμποτιςμζνεσ ςτο κενό με ειδικι πολυεςτερικι ρθτίνθ.  

3.6. Ρίνακασ ελζγχου και αυτομάτου λειτουργίασ 

       3.6.1. Ο πίνακασ ελζγχου κα αποτελείται από βαμμζνο μεταλλικό ερμάριο, κλειςτοφ τφπου, 
επιςκζψιμο από εμπρόσ κα φζρει οκόνθ LCD με λυχνίεσ LED και κα είναι εγκατεςτθμζνοσ επί του ενιαίου 
πλαιςίου εδράςεωσ του Θ/Η. Θα ζχει ελλθνικό μενοφ επικοινωνίασ. Θα δείχνει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 
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                 3.6.1.1. Ζνταςθ ρεφματοσ ανά φάςθ ςε Α 

3.6.1.2. Ρολικι τάςθ τθσ γεννιτριασ ςε V 

3.6.1.3. Φαςικι τάςθ τθσ γεννιτριασ ςε V 

3.6.1.4. Συχνότθτα 

3.6.1.5. Ϊρεσ λειτουργίασ 

3.6.1.6. Θερμοκραςία νεροφ ψφξεωσ κινθτιρα 

3.6.1.7. Ρίεςθ λαδιοφ λίπανςθσ κινθτιρα 

3.6.1.8. Στάκμθ καυςίμου 

3.6.1.9. Βολτόμετρο Σ.. για τθν τάςθ ςυςςωρευτοφ (ων) 

3.6.1.10.Στροφζσ κινθτιρα 

       3.6.2. Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ προςταςίεσ με αυτόματθ κράτθςθ του Θ/Η- ενδείξεισ 
κατάςταςθσ λειτουργίασ και ςυναγερμϊν 

3.6.2.1. Ρροςταςία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ  

3.6.2.2. Ρροςταςία υψθλισ κερμοκραςίασ νεροφ  

3.6.2.3. Ρροςταςία αποτυχίασ εκκινιςεωσ 

3.6.2.4. Ρροςταςία υπερτάχυνςθσ μθχανισ 

3.6.2.5. Ρροςταςία υποςτροφίασ μθχανισ 

3.6.2.6. Ρροςταςία αποτυχίασ φορτιςτοφ μπαταρίασ 

3.6.2.7. Ενδεικτικι λυχνία για τα ανωτζρω ςφάλματα και για χαμθλι ςυχνότθτα γεννιτριασ, 
χαμθλι τάςθ μπαταριϊν, χαμθλι ςτάκμθ καυςίμου.  

3.6.2.8. Ενδεικτικι λυχνία κατάςταςθσ λειτουργίασ του Θ/Η  

          3.6.3. Επιπλζον κα διακζτει: 

3.6.3.1. Μπουτόν δοκιμισ καλισ λειτουργίασ λυχνιϊν του πίνακα 

3.6.3.2. Αυτοςυγκρατοφμενο διακόπτθ, ΣΤΑΣΘ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ, για τθν κράτθςθ του κινθτιρα ςε 
περίπτωςθ κινδφνου 

3.6.3.3. Ζνα μπουτόν εκκίνθςθσ (για χειροκίνθτθ εκκίνθςθ)  

3.6.3.4. Διακόπτθσ επιλογισ τρόπου λειτουργίασ του πίνακα. Θα διακζτει τισ κζςεισ: 

 ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (RUN) 

 ΕΚΤΟΣ (STOP) 

 ΑΥΤΟΜΑΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (AUTO) 
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3.6.4. Ρζραν των ανωτζρω οργάνων και διακοπτϊν, ο πίνακασ χειροκίνθτου και αυτομάτου 
λειτουργίασ του Θ/Η να διακζτει: 

3.6.4.1. Αυτόματο φορτιςτι ςυςςωρευτϊν του Θ/Η μζςω του οποίου εξαςφαλίηεται θ 
ςυντθρθτικι φόρτιςθ τουσ από τθν τάςθ του δικτφου για το χρονικό διάςτθμα που το Θ/Η δεν λειτουργεί.  

3.6.4.2. Ζνα μπουτόν επαναφοράσ βλαβϊν (RESET) 

3.6.4.3. Πλα τα απαραίτθτα χρονικά, βοθκθτικζσ αςφάλειεσ, ακροδζκτεσ και θλεκτρικά 
κυκλϊματα που εξαςφαλίηουν τθν ομαλι, αςφαλι και ανεπίβλεπτθ λειτουργία του Θ/Η. 

3.6.5. Κατά τθν λειτουργία του Θ/Η είναι ενεργοποιθμζνα τα κυκλϊματα προςταςίασ του κινθτιρα 
από υπερκζρμανςθ νεροφ κινθτιρα και χαμθλι πίεςθ λαδιοφ λιπάνςεωσ, υπερβολικζσ ςτροφζσ τα οποία 
και οδθγοφν τον κινθτιρα ςε κράτθςθ εφόςον ανιχνευκοφν ςυνκικεσ κινδφνου. Θ αλλθλοςφνδεςθ των 
βοθκθτικϊν κυκλωμάτων του πίνακα αυτομάτου λειτουργίασ κακϊσ και του τμιματοσ ιςχφοσ κα γίνουν με 
μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και κα γίνει ςφμφωνα με τα θλεκτρολογικά ςχζδια αλλθλοςυνδζςεωσ 
που ςυνοδεφουν το Θ/Η.  

  3.7. Τροποποιιςεισ Ρίνακα Μεταγωγισ 

3.7.1. Στο γεννθτριοςτάςιο υπάρχουν τρία Θ/Η, ζνα SUNLIGHT (κινθτιρασ IVECO, γεννιτρια 
STAMFORD) 100 KVA (καταςκευισ 2011), ζνα PETROGEN ΗΕΥΣ P110 (κινθτιρασ PERKINS, γεννιτρια 
MARELLI) 100 KVA (καταςκευισ 2016) και ζνα MAN D2146 95 KVA (καταςκευισ 1968). 

3.7.2. Θ μεταγωγι των Θ/Η SUNLIGHT και PETROGEN είναι αυτόματθ ενϊ υπάρχει δυνατότθτα και 
για χειροκίνθτθ λειτουργία ςε περίπτωςθ βλάβθσ του αυτοματιςμοφ. Θ μεταγωγι του ΘΗ ΜΑΝ γίνεται 
χειροκίνθτα.  

3.7.3. Θα γίνει τροποποίθςθ του πίνακα μεταγωγισ ϊςτε: 

 3.7.3.1. Να λειτουργεί αυτόματα και το τρίτο ΘΗ ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα και για 
χειροκίνθτθ λειτουργία ςε περίπτωςθ βλάβθσ του αυτοματιςμοφ (υπό προμικεια ΘΗ).  

3.7.3.2. Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ του δικτφου, να δίνεται εντολι για λειτουργία ςε 
διαφορετικό Θ/Η κάκε φορά, (δθλαδι τα τρία Θ/Η κα λειτουργοφν εναλλάξ).  

3.7.3.3. Να επιτθρείται θ λειτουργία τουσ, και να ςταματά όποιο από τα τρία παρουςιάςει 
βλάβθ και αυτόματα να γίνεται θ μεταγωγι ςτο άλλο. 

3.7.4. Σε κάκε περίπτωςθ να αποκλείεται ο παραλλθλιςμόσ τθσ λειτουργίασ των Θ/Η κακϊσ και ο 
παραλλθλιςμόσ ΔΕΘ-Θ/Η.  

3.7.5. Θα αντικαταςτακοφν οι υφιςτάμενοι απαγωγοί κεραυνικϊν ρευμάτων με νζουσ πολλαπλϊν 
κροφςεων κατάλλθλουσ για χριςθ πρωτεφουςασ και δευτερεφουςασ προςταςίασ (Τ1+Τ2) για θλεκτρικά 
ςυςτιματα που ανικουν ςτθν κατθγορία IV ζωσ και κατθγορία II ςφμφωνα με το IEC 60364-4-443-4. 
Επιπλζον κα είναι κατάλλθλοι για τθν προςταςία ευαίςκθτων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν εγκατεςτθμζνων ςε 
περιοχζσ εκτεκειμζνεσ ςε κεραυνοφσ. Οι απαγωγοί κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι.  Θ διάταξθ των απαγωγϊν κα απάγει άμεςα και ζμμεςα κεραυνικά πλιγματα από το 
δίκτυο του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ μζχρι 100 kA κυματομορφισ 10/350 μsec (25 kA ανά πόλο) 
αφινοντασ παραμζνουςα τάςθ <= 2kV. Θα ζχει επίςθσ ικανότθτα απαγωγισ κρουςτικοφ ρεφματοσ μζχρι 
100 kA (25 kA ανά πόλο) κυματομορφισ 8/20μsec. Θα είναι βακμοφ προςταςίασ Ι20. Οι απαγωγοί κα 
ζχουν περάςει με επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ Class I (10/350μs) και Class II (8/20μs) όπωσ 
ορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 61643-11 και IEC 61643-11.  Οι απαγωγοί κεραυνικϊν ρευμάτων κα ζχουν 
αντοχι ςε πολλαπλά κρουςτικά πλιγματα και ανωμαλίεσ του δικτφου και δεν κα προκαλοφν 
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βραχυκφκλωμα ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ. Οι απαγωγοί κεραυνικϊν ρευμάτων κα ζχουν εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον 5 ζτθ. Οι υφιςτάμενοι απαγωγοί κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο 
υλικό που κα αποξθλωκεί κα παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία 

3.7.6. Θα τοποκετθκεί τριφαςικόσ επιτθρθτισ τάςθσ μεγάλθσ ακρίβειασ και απαγωγοί υπζρταςθσ 
για τον επιτθρθτι, τφπου Τ2 που ζχει περάςει με επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ ορίηονται από 
τα πρότυπα ΕΝ 61643-11 και IEC 61643-11. Οι απαγωγοί κεραυνικϊν ρευμάτων κα ζχουν εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για τουλάχιςτον 5 ζτθ. 

3.7.7. Θα γίνουν  οι απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ ςτον υφιςτάμενο πίνακα μεταγωγισ ι/και 
αντικατάςταςθ του αν διαφορετικά δεν μποροφν να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 3.7.3. Το ςχζδιο του υφιςτάμενου πίνακα μεταγωγισ κακϊσ οι οδθγίεσ λειτουργίασ του 
πίνακα υπάρχουν ςτο Στακμό αντάρ ςτο Βαςιλικό Θρακλείου.  

3.7.8. Θα αντικαταςτακεί ο γενικόσ διακόπτθσ του πίνακα που βρίςκεται δίπλα ςτον πίνακα 
μεταγωγισ και κα τοποκετθκεί ςτθ κζςθ του αυτόματοσ τριπολικόσ  διακόπτθσ ιδίων 25kA και εντάςεωσ 
ίςθσ με τον υφιςτάμενο.  

4. Ανάλυςθ Εργαςιϊν 

4.1. Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 

4.1.1. Θ αποξιλωςθ του παλαιοφ Θ/Η και του ςυςτιματοσ απαγωγισ καυςαερίων του Θ/Η, και θ 
μεταφορά τουσ ςε κζςθ εντόσ του Στρατοπζδου που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία. Θ πόρτα του 
γεννθτριοςταςίου είναι προςβάςιμθ από οχιματα και ζχει διαςτάςεισ 1,40Χ2,5 m.  

4.1.2. Θ μεταφορά και εγκατάςταςθ του νζου Θ/Η ςτθ κζςθ του παλαιοφ, δθλαδι ςτθν 
υφιςτάμενθ βάςθ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Εάν απαιτείται κα γίνει 
επζκταςθ βάςθσ με μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι και κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι 
προςφοράσ. 

4.1.3. Θ προςαρμογι του ςτομίου αναρρόφθςθσ του Θ/Η ςτο υφιςτάμενο άνοιγμα.  

4.1.4. Θ εγκατάςταςθ του  νζου ςυςτθμάτοσ απαγωγισ καυςαερίων. Ο αγωγόσ εξάτμιςθσ κα 
ςυνδζεται με τθν αντίςτοιχθ μθχανι μζςω αντικραδαςμικοφ ςυνδζςμου. Θ ςτιριξθ των αγωγϊν κα γίνεται 
ςτθν οροφι και κα είναι ςτακερι και ςτιβαρι. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν ςυναρμογι μεταξφ των 
τμθμάτων του αγωγοφ εξάτμιςθσ για τθν αποφυγι διαρροϊν.  

4.1.5. Θ ςφνδεςθ του νζου Θ/Η ςτον πίνακα μεταγωγισ με τθν προβλεπόμενθ καλωδίωςθ. Ππου οι 
οδεφςεισ των καλωδίων είναι ορατζσ κα τοποκετοφνται μζςα ςε μεταλλικι ςχάρα με καπάκι. Οι εςχάρεσ 
καλωδίων κα είναι μεταλλικζσ από διάτρθτθ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ τουλάχιςτον 1 mm που κα 
γαλβανιςκεί ςε κερμό λουτρό. Οι εςχάρεσ καλωδίων κα ςυνοδεφονται και με όλα τα ειδικά εξαρτιματα 
ςχθματιςμοφ ι ςτθρίξεϊσ των (καμπφλεσ, ςυςτολζσ, διακλαδϊςεισ, ορκοςτάτεσ, βραχίονεσ ςτθρίξεωσ 
κλπ.) επίςθσ γαλβανιςμζνα ςε κερμό λουτρό. 

4.1.6. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του πίνακα μεταγωγισ υλικά και εργαςία για τθν 
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ υπθρεςίασ. Τυχόν επιπλζον τροποποιιςεισ ςτα υφιςτάμενα Θ/Η όπωσ πχ 
προςκικεσ νζων καλωδιϊςεων και αλλαγζσ εςωτερικϊν ςυνδζςεων ςτουσ πίνακεσ ελζγχου, αλλαγι του 
προγραμματιςμοφ τουσ κλπ). 

4.1.7. Θ γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν του ηεφγουσ ςτον πίνακα και γείωςθ του ουδετζρου του 
ηεφγουσ ςτο υφιςτάμενο δίκτυο γειϊςεων. 
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4.1.8. Ο ζλεγχοσ των γειϊςεων του Θ/Η, θ καταγραφι των αποτελεςμάτων των μετριςεων και θ 
παράδοςθ τουσ ςτθν Υπθρεςία.  

4.1.9. Θ ςφνδεςθ του νζου Θ/Η με το υφιςτάμενο δίκτυο καυςίμου.  

4.2. Γι αυτό είναι αναγκαία θ επίςκεψθ του αναδόχου για να λάβει γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ. Επιςθμαίνεται ότι αν κατά τθ διάρκεια των τροποποιιςεων προκλθκεί βλάβθ ςτα 
υφιςτάμενα Θ/Η, θ διερεφνθςθ τθσ βλάβθσ και θ αποκατάςταςθ τθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο.   

4.3. Πλα τα παραπάνω (εργαςία και υλικά) κα γίνουν με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου και κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ. Επιπλζον ςτθν τιμι προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνονται: 

4.3.1. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, διάκεςθ των οργάνων ελζγχου, των 
απαραίτθτων υλικϊν, μικροχλικϊν, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του Θ/Η και του πίνακα μεταγωγισ. 

4.3.2. Θ δαπάνθ για τθν προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτουμζνου εξοπλιςμοφ και μζςων 
(γερανόσ) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

4.3.3. Θ δαπάνθ μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων ςτον 
τόπο τθσ εγκατάςταςθσ.  

4.3.4. Θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςε δάπεδα, τοίχουσ κλπ κατά τθν 
εκτζλεςθ του εργαςιϊν εγκατάςταςθσ. 

4.3.5. Θ δαπάνθ για τθν απόδοςθ του χϊρου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κακαροφ.  

4.3.6. Θ δαπάνθ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και θ αποηθμίωςθ για κάκε 
είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν και επί των υφιςταμζνων Θ/Η και των 
πινάκων ελζγχου τουσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου.  

4.3.7. Θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το 
προςωπικό του, όςο και προσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

4.3.8. Θ δαπάνθ για τθν επίβλεψθ όλων των εργαςιϊν από μθχανολόγο μθχανικό ι θλεκτρολόγο 
μθχανικό  ι θλεκτρολόγο μθχανολόγο μθχανικό. Επιπλζον ο μθχανικόσ, εκτόσ από τθν επίβλεψθ, κα 
παρίςταται και κατά τθν παραλαβι του υλικοφ και κατά τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ.   

4.3.9. Πλεσ οι θλεκτρικζσ και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ αντίςτοιχουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ΕΛΟΤ HD 384 ςυμπλθρωμζνουσ με τουσ 
Γερμανικοφσ (VDΕ/DΙΝ και άλλουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ). 

5. Ειδικζσ Απαιτιςεισ 

5.1.Γενικά 

5.1.1. Το Θ/Η πρζπει να πλθρεί τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προκειμζνου 
να φζρει νομίμωσ το ςιμα CE επομζνωσ πρζπει να ζχει: 

5.1.1.1. Ρλζγματα προςταςίασ ςτα κινοφμενα μζρθ 

5.1.1.2. Ρροφυλακτιρεσ πάνω από τα καυτά ςθμεία (εξαγωγι και τουρμπίνα). 

5.1.1.3. Αντιπαραςιτικό φίλτρο RFI για να μθν επθρεάηει τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ.  
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5.1.1.4. Να αναφζρεται ςτθν προςφορά θ αντίςταςθ μόνωςθσ των περιελίξεων τθσ 
γεννιτριασ (>1 ΜΩ) και να αναγράφεται θ  αντίςτοιχθ παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν παράγραφο ι ςτο 
ςχεδιάγραμμα του κατατικεμζνου τεχνικοφ εγχειριδίου: 

5.1.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τον πίνακα Ρ2 και να αναγράφει και τθν 
αντίςτοιχθ παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν παράγραφο ι ςτο ςχεδιάγραμμα του κατατικεμζνου τεχνικοφ 
εγχειριδίου: 

5.1.3. Θ κζςθ και διαμόρφωςθ τθσ εξάτμιςθσ να είναι τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ νεροφ 
από τθν βροχι και οι διαρροζσ καυςαερίων εντόσ του γεννθτριοςταςίου. 

5.1.4. Σε κατάλλθλθ κζςθ του Θ/Η πρζπει να επικολλθκεί πινακίδα μεταξοτυπίασ, ςτθν οποία να 
είναι τυπωμζνα τα παρακάτω ςτοιχεία: 

5.1.4.1. Αρικμόσ μοντζλου, ςειριακόσ αρικμόσ, χαρακτθριςτικά εξόδου, τάςθ, φάςθ και 
ςυχνότθτα, ονομαςτικι ζξοδοσ ςε ΚVA και KW.  

5.1.4.2. Αρικμόσ ςφμβαςθσ και ζτοσ. 

5.1.4.3. Στοιχεία καταςκευαςτι – προμθκευτι. 

5.1.5. Σε κατάλλθλθ κζςθ του γεννθτριοςταςίου να επικολλθκεί πινακίδα ςτθν οποία να είναι 
τυπωμζνο το θλεκτρικό διάγραμμα του Θ/Η, τυπωμζνεσ οι οδθγίεσ χριςθσ του Θ/Η ςτα Ελλθνικά, οδθγίεσ 
χριςθσ του νζου πίνακα μεταγωγισ και ςχζδιο του πίνακα μεταγωγισ.  

5.1.6. Να αποκλείεται ο παραλλθλιςμόσ με ΔΕΘ κατά τθν εκκίνθςθ και λειτουργία. 

5.1.7. Το Θ/Η πρζπει να διακζτει ιςχυρι μεταλλικι βάςθ και να ζχει όςο το δυνατόν μικρότερεσ 
διαςτάςεισ και βάροσ, τα οποία να αναφζρονται. 

5.1.8. Θ γεννιτρια κα ζχει τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ ςφμφωνα με τον πίνακα Ρ2.  

ΡΙΝΑΚΑΣ: Ρ2 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΝΘΤΙΑΣ Θ/Η 
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Τιμζσ μεγεκϊν 
βάςει προ-

ςφερόμενθσ 
γεννιτριασ 

          

Ραραπομπι           

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 Θ διακφμανςθ τθσ τάςθσ και τθσ ςυχνότθτασ αναφζρονται ςτισ ονομαςτικζσ τουσ τιμζσ. 

 Ιον = Ονομαςτικι τιμι εντάςεωσ ρεφματοσ που δίνει θ γεννιτρια. 

 Λ.Χ.Φ. = Λειτουργία χωρίσ φορτίο. 

 Λ.Ρ.Φ. = Λειτουργία με πλιρεσ φορτίο. 
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5.2. Δυνατότθτα Συντιρθςθσ 

5.2.1. Ο προμθκευτισ πρζπει να δθλϊνει ότι για το HZ: 

5.2.1.1. Υπάρχουν και κα το ςυνοδεφουν κατά τθν παράδοςι του: 

 Τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μαηί με όλα τα 
απαραίτθτα ςχζδια και ςχεδιαγράμματα ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
ςυντιρθςθ 1ου μζχρι και 3ου κλιμακίου. 

 Κατάλογοι ανταλλακτικϊν που απαιτοφνται για τθ ςυντιρθςθ ςτθν ελλθνικι ι 
αγγλικι γλϊςςα (αν είναι δυνατόν εικονογραφθμζνοι).  

 Ρλιρθσ κατάλογοσ αναγκαίων ειδικϊν εργαλείων και ςυςκευϊν.  

5.2.2. Υπάρχει θ δυνατότθτα επιςκευισ – ςυντιρθςθσ, κακϊσ και θ παροχι ςχετικισ τεχνικισ 
πλθροφόρθςθσ είτε από τον ίδιο τον προμθκευτι είτε από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο. Ρροσ το ςκοπό 
αυτό και για τον προςδιοριςμό τθσ ικανότθτάσ του να υποςτθρίηει το προςφερόμενο υλικό με 
ανταλλακτικά, επιςκευζσ, βακμονόμθςθ κ.λ.π. πρζπει ςτθν προςφορά απαραιτιτωσ να αναφζρεται (και 
ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο Συμμόρφωςθσ και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ)  ότι θ τεχνικι 
υποςτιριξθ παρζχεται από ζμπειρο τεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό, ότι υπάρχουν κατάλλθλεσ 
εγκαταςτάςεισ και αποκικεσ με ικανό απόκεμα ανταλλακτικϊν ςτθν Ελλάδα, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται 
θ ςωςτι λειτουργία και θ πλιρθσ τεχνικι υποςτιριξι του. 

5.2.3. Διευκρινίηεται ότι τα κακοριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 5.4, 5.5 και 5.6 κα ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ (τυχόν μθ φπαρξθ κάποιου από τα παρακάτω πρζπει να δθλϊνεται από τον 
προμθκευτι ςτθν προςφορά του και ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο Συμμόρφωςθσ και ςε παράγραφο 
αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ): 

5.3. Ανταλλακτικά 

5.3.1. Με το Θ/Η κα παραδοκοφν και τα ακόλουκα : 

5.3.1.1. Δζκα (10) φίλτρα καυςίμου, πζντε (5) φίλτρα αζρα και δζκα (10) φίλτρα λαδιοφ. 

5.3.1.2. Μία (1) ςειρά ιμάντεσ. 

5.3.1.3. Μία (1) πλιρθ ςειρά από ενδεικτικζσ λυχνίεσ του πίνακα ςτθν περίπτωςθ που ο πίνακασ 
διακζτει ενδεικτικζσ λυχνίεσ.  

5.3.1.4. Μία (1) ςειρά αντικραδαςμικά. 

5.4. Εργαλεία 

5.4.1. Μία (1) πλιρθ ςειρά απαραίτθτων κατςαβιδιϊν και κλειδιϊν θ οποία ζχει περιγραφεί ςτθν 
προςφορά.  

5.4.2. Οποιοδιποτε άλλο ειδικό εργαλείο κεωρείται απαραίτθτο για τθν ςυντιρθςθ και τθν 
εγκατάςταςθ του Θ/Η. 

5.5. Εξαρτιματα εκτόσ αυτϊν που κακορίηονται παραπάνω και κεωροφνται από τον προμθκευτι ουςιϊδθ 
και απαραίτθτα για τθν πλθρζςτερθ και αςφαλζςτερθ λειτουργία του και τα οποία ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτθν τιμι που ζχει προςφερκεί.  
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5.6. Τυχόν πρόςκετα παρελκόμενα του Θ/Η, εκτόσ αυτϊν που κακορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ, τα οποία μποροφν να τοποκετθκοφν ι να ςυνεργαςτοφν με το προςφερόμενο Θ/Η και τα 
οποία δεν το ςυνοδεφουν(επομζνωσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι). 

6. Ροιοτικόσ και Ροςοτικόσ Ζλεγχοσ – Προι Αποδοχισ  

6.1. Εγγυιςεισ 

6.1.1. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ – Κακοριςμόσ Χρόνου Εγγφθςθσ 

6.1.1.1. Στθν τεχνικι προςφορά πρζπει να δθλϊνεται ότι παρζχεται εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ του H/Z για τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν θμερομθνία παραλαβισ. Μζςα ςτα όρια του 
προαναφερκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο καταςκευαςτισ – 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να επιςκευάςει ι να αντικαταςτιςει οποιοδιποτε εξάρτθμα 
παρουςιάςει πρόωρθ φκορά ι ςυςτθματικι βλάβθ με δικι του δαπάνθ (υλικά, εργατικά, μεταφορικά 
κλπ.). 

6.1.1.2. Σε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του HZ λόγω βλάβθσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλζον θμζρεσ εγγφθςθσ προςμετροφνται μόνο μετά 
τθν παρζλευςθ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι για τθ 
βλάβθ. 

6.1.1.3. Θ μθ αποςτολι ςυνεργείου επιςκευισ, από τον προμθκευτι, δίνει το δικαίωμα ςτθν 
Υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ (και με 
τθλεομοιότυπο-FAX) και χωρίσ άλλθ υπενκφμιςθ να ανακζςει τθν επιςκευι του εν λόγω HZ ςε τρίτουσ και 
το κόςτοσ δαπάνθσ κα επιβαρφνει τον προμθκευτι.  

6.1.1.4. Πταν αποδεδειγμζνα το H/Z λόγω βλαβϊν παραμζνει για τα δφο (2) πρϊτα χρόνια 
τθσ εγγφθςθσ εκτόσ λειτουργίασ πζραν του 20% του προςφερόμενου χρόνου εγγφθςθσ, τότε αυτό 
κεωρείται από τθ φφςθ του ελαττωματικό και ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να το αντικαταςτιςει 
ολοκλθρωτικά με καινοφργιο. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν το αντικαταςτιςει, θ Υπθρεςία 
διατθρεί το δικαίωμα να προςφφγει ςτθ δικαιοςφνθ. 

6.1.1.5. Το εκτόσ λειτουργίασ χρονικό διάςτθμα υπολογίηεται ακροιςτικά με ζναρξθ μετά τθν 
παρζλευςθ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ ςτιγμι τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του προμθκευτι για τθ 
βλάβθ και λιγει μετά τθν παρζλευςθ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν με τθν παράδοςθ του εν λόγω HZ ςε 
λειτουργία. Ο υπολογιςμόσ του ςυνολικοφ χρόνου λειτουργίασ γίνεται με βάςθ τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
τθσ βλάβθσ και το πρωτόκολλο που ςυντάςςεται κατά τθν επαναλειτουργία. Στον υπολογιςμό του 
χρονικοφ διαςτιματοσ των θμερϊν μθ λειτουργίασ μετά το χρόνο των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν 
προςμετρϊνται και οι θμζρεσ αργίασ. 

6.1.2. Εγγφθςθ Δυνατότθτασ Εφοδιαςμοφ με Ανταλλακτικά 

Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθ δυνατότθτα εφοδιαςμοφ τθσ Υπθρεςίασ με ανταλλακτικά για 
τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πλιρθσ, ανελλιπισ και ομαλι λειτουργία του. 

    6.2. Εκπαίδευςθ – Διάκεςθ Ρροςωπικοφ 

6.2.1. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει και το παρακάτω προςωπικό χωρίσ 
οικονομικι επιβάρυνςθ: 
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6.2.1.1. Ειδικό τεχνικό ι τεχνικοφσ ςτον τόπο εγκατάςταςθσ και διάκεςθ αυτϊν ςτθν 
επιτροπι παραλαβισ για επίδειξθ ςτο χειριςμό, τθ λειτουργία και τθν περιγραφι του προσ προμικεια HZ 
και του πίνακα μεταγωγισ. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ αυτισ κα είναι το λιγότερο μία (1) και το 
περιςςότερο δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ ανάλογα με τθν απαίτθςθ τθσ επιτροπισ. 

6.2.1.2. Ειδικό τεχνικό ι τεχνικοφσ ςτον τόπο εγκατάςταςθσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν - 
επίδειξθ όςον αφορά τον τρόπο λειτουργίασ, χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του HZ ςτουσ 
τεχνικοφσ και χειριςτζσ τθσ Υπθρεςίασ. Ο χρόνοσ διάκεςθσ του προςωπικοφ κα είναι το λιγότερο δφο (2) 
και το περιςςότερο τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ και κα κακοριςτεί από τθν Υπθρεςία. Ρροτεινόμενο 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ κα υποβλθκεί από τον προμθκευτι και κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

6.2.2. Θ εκπαίδευςθ –επίδειξθ ςτο χειριςμό τθ λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του Θ/Η –πίνακα 
μεταγωγισ, κα βιντεοςκοπθκεί με μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται 
ςτθν προςφορά και κα παραδοκεί ςτθ Μονάδα ςε DVD.  

6.3. Ευκφνθ Ελζγχου Ροιότθτασ 

6.3.1. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρουςίαςθ δελτίου όπου κα αναφζρονται αναλυτικά 
οι ζλεγχοι που ζγιναν πάνω ςτο Θ/Η κακϊσ επίςθσ και να αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ και το 
εργοςτάςιο καταςκευισ των επί μζρουσ ςτοιχείων (κινθτιρα μθχανι, θλεκτρομθχανι κ.λ.π.) που 
προςφζρει. 

6.3.2. Ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ κα γίνει από τθν επιτροπι ελζγχου και παραλαβισ που κα οριςτεί 
από το ΡΒΚ. 

6.4. Δειγματολθψία – Μζγεκοσ Μερίδασ και Δείγματοσ 

6.4.1. Το Θ/Η για παραλαβι κεωρείται ςαν ζνα δείγμα και μια μερίδα μαηί με τον πίνακα 
μεταγωγισ. Στο Θ/Η κα γίνουν οι ζλεγχοι που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 6.5 και 6.6 αυτισ τθσ ΤΡ. 

6.4.2. Σε περίπτωςθ που το (δείγμα) Θ/Η δεν λειτουργεί ςωςτά λόγω βλάβθσ ι φκοράσ ι 
ελαττωματικοφ υλικοφ, θ επιςκευι και αποκατάςταςθ του Θ/Η που δεν λειτουργεί βαρφνουν τον 
προμθκευτι. Το ίδιο ιςχφει και για τισ τροποποιιςεισ του μεταγωγικό πίνακα και για τισ τροποποιιςεισ 
που τυχόν απαιτθκεί να γίνουν ςτθν καλωδίωςθ και ςτον προγραμματιςμό του υφιςτάμενου ΘΗ, αν δεν 
λειτουργοφν ςωςτά λόγω βλάβθσ ι φκοράσ ι ελαττωματικοφ υλικοφ, θ επιςκευι και αποκατάςταςθ τουσ 
βαρφνουν τον προμθκευτι. 

6.5. Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ 

6.5.1. Θ επιτροπι ελζγχου και παραλαβισ, ζχοντασ υπόψθ τθσ τουσ όρουσ τθσ προδιαγραφισ 
αυτισ, ελζγχει τα παρακάτω: 

6.5.1.1. Αν υπάρχουν τυχόν παραμορφϊςεισ ι κακϊςεισ ςτα υπό προμικεια υλικά και αν 
είναι καινοφριασ καταςκευισ.  

6.5.1.2. Αν τα υλικά ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ ΤΡ τθσ Υπθρεςίασ και των τελικϊν 
όρων τθσ ςφμβαςθσ (ζλεγχοσ του μοντζλου τθσ γεννιτριασ, του κινθτιρα, του πίνακα ελζγχου κλπ 
ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα τθσ προςφοράσ, και τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ). 

6.5.1.3. Αν τα ανταλλακτικά, τα εξαρτιματα και τα παρελκόμενα είναι ςφμφωνα με τθν 
προςφορά του προμθκευτι και τθν ΤΡ τθσ Υπθρεςίασ.  

6.5.1.4. Τθν ςυςκευαςία και τισ επιςθμάνςεισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 7.1. – 7.3. 
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6.5.1.5. Τθν ςωςτι αναγραφι των ονομαςτικϊν ςτοιχείων (τφπου, τάςθσ κ.λ.π.). 

6.5.1.6. Τθν φπαρξθ πλεγμάτων προςταςίασ ςτα κινοφμενα μζρθ.  

6.6. Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ 

6.6.1. Ζλεγχοι και δοκιμζσ κα γίνουν: 

6.6.1.1. Στο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι τθσ γεννιτριασ κα γίνει ο ποιοτικόσ και τεχνικόσ 
ζλεγχοσ τθσ γεννιτριασ (πχ ζλεγχοσ υπερφορτίςεωσ, ζλεγχοσ ςτροφϊν, ζλεγχοσ κορφβου, μονϊςεωσ, 
κραδαςμϊν, λιψθ χαρακτθριςτικισ  καμπφλθσ λειτουργίασ ςε φορτίο κλπ)  

6.6.1.2. Στο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι του κινθτιρα κα γίνει ο ποιοτικόσ και τεχνικόσ 
ζλεγχοσ του κινθτιρα (πχ ζλεγχοσ ςτροφϊν, ζλεγχοσ καταναλϊςεωσ καυςίμου ςε διάφορα φορτία, 
ζλεγχοσ κερμοκραςίασ νεροφ, λαδιοφ λιπάνςεωσ, καυςαερίων κλπ) 

6.6.1.3. Στο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι του Θ/Η κα γίνει επίςθσ ποιοτικόσ και τεχνικόσ 
ζλεγχοσ του Θ/Η. 

6.7. Προι Αποδοχισ 

6.7.1. Εάν τα αποτελζςματα του μακροςκοπικοφ και εργαςτθριακοφ ελζγχου ανταποκρίνονται ςτο 
ςφνολο τουσ προσ τισ απαιτιςεισ αυτισ τθσ ΤΡ, το νζο Θ/Η, και οι τροποποιιςεισ του πίνακα μεταγωγισ κα 
παραλαμβάνονται.   

6.7.2. Με τον όρο «παραλαβι» εννοοφμε τθν παραλαβι υλικϊν και εργαςιϊν.  

6.7.3. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι κάποιο υλικό είναι ακατάλλθλο ι ότι δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ ι εντοπίςει κάποια κακοτεχνία, ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει να 
αντικαταςτακεί το υλικό με άλλο κατάλλθλο ι αν πρόκειται για εργαςία να αποκαταςτακεί θ κακοτεχνία 
με δαπάνθ του προμθκευτι.   

7. Διάφορα 

7.1. Συςκευαςία 

Θ ςυςκευαςία κα είναι κατάλλθλθ για αςφαλι μεταφορά. Θ ςυςκευαςία πρζπει να φζρει επί του 
εξωτερικοφ τθσ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 7.3.  

7.2. Ραράδοςθ – Ραραλαβι 

7.2.1. Θ παράδοςθ του Θ/Η κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Μονάδασ ςτο Στακμό αντάρ Νο 2 
ςτο Βαςιλικό Θρακλείου, με δαπάνεσ του προμθκευτι οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ. 

7.2.2. Θ παραλαβι κα γίνει από αρμόδια επιτροπι του ΡΒΚ, θ οποία κατά τθν παραλαβι κα 
προβεί ςτουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ που περιζχονται ςτθν παράγραφο 3 χρθςιμοποιϊντασ το check 
list τθσ Ρροςκικθσ «2» τθσ παροφςθσ.  

7.3. Επιςθμάνςεισ 

7.3.1. Το Θ/Η κα φζρει  επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ τθσ ςυςκευαςίασ τα παρακάτω ςτοιχεία: 
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α) Πνομα ι ςιμα του καταςκευαςτι. 
β) Ονομαςία υλικοφ. 
γ) Αρικμόσ τεμαχίων. 
δ) Αρικμόσ και θμερομθνία ςφμβαςθσ. 
ε) Τα ςτοιχεία τθσ προδιαγραφισ αυτισ.  

7.4. Άλλα Θζματα 

7.4.1  Στοιχεία Κωδικοποιιςεωσ  
 
Ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει κάκε ςτοιχείο που ζχει ςχζςθ με τθν κωδικοποίθςθ του υπό προμικεια 
Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ. Θ κωδικοποίθςθ κα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα – ανταλλακτικά 
αναλϊςιμα και μθ του ςυνόλου του ΘΗ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ ανεφρεςθ τουσ από το εμπόριο.  

7.4.2. Λοιποί Γενικοί  Προι 

7.4.2.1. Ο προμθκευτισ κα απαςχολιςει για τισ εργαςίεσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ 
του εξοπλιςμοφ, προςωπικό τθσ επιχείρθςισ του ι προςωπικό ςυνεργαηόμενθσ ςτεγαςμζνθσ επιχείρθςθσ, 
ςε περίπτωςθ όμωσ που απαςχολιςει ζτερουσ εργατοτεχνίτεσ, τότε υποχρεοφται ςτθν αςφαλιςτικι τουσ 
κάλυψθ ςτο ΙΚΑ με δικζσ του δαπάνεσ. Πλο το προςωπικό κα φοράει τα προβλεπόμενα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ, ειδάλλωσ κα εξζρχεται του ςτρατοπζδου.. 

7.4.2.2. Ο προμθκευτισ και το προςωπικό του υποχρεοφνται να τθροφν όλουσ τουσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ κατά τθν είςοδο και κατά τθν εργαςία τουσ ςτο Στρατόπεδο και κα τουσ 
χορθγθκεί ςχετικι άδεια ειςόδου εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Νόμου. 

7.4.2.3. Για τθν εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ κα προθγθκοφν  οι ζλεγχοι, οι  
δοκιμζσ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που περιγράφονται παραπάνω και επίςθσ κα προθγθκεί 
παραλαβι του αγακοφ και τθσ εγγφθςθσ και των εγχειρίδιων αυτοφ κακϊσ και όλων των ςχεδίων από 
επιτροπι του ΡΒΚ, που κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο .  
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ΡΟΣΘΘΚΘ "2" ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ  ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ     

ΣΤΘ Φ.600.1/310/73672/Σ.1344  Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ     

  ΔΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ     

  Χανιά, 28  Ιουλ 20     

CHECK LIST ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

1 Το μοντζλο γεννιτριασ είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι 

  

2 Το μοντζλο κινθτιρα είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι 

  

3 Το μοντζλο πίνακα ελζγχου είναι ςφμφωνο με το μοντζλο 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι 

  

4 Οπτικόσ ζλεγχοσ για τυχόν παραμορφϊςεισ ι κακϊςεισ 
ςτα υπό προμικεια υλικά 

  

5 Οι πινακίδεσ πάνω ςτο Θ/Η και ςτον πίνακα μεταγωγισ 
ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται το όνομα του καταςκεαςτι 
ι το εμπορικό ςιμα του καταςκευαςτι, τον αρικμό 
παραγωγισ κλπ κα είναι ανκεκτικζσ ςτο χρόνο.   

  

6 Σωςτι αναγραφι των ονομαςτικϊν ςτοιχείων (KVA, KW, 
κλπ) 

  

7 Ρλζγματα προςταςίασ γφρω από τον ανεμιςτιρα του 
ψυγείου 

  

8 Ρροφυλακτιρεσ πάνω από τα καυτά ςθμεία   

9 Νζο ςυςτιμα απαγωγισ καυςαερίων για το νζο Θ/Η, με 
κερμομονωμζνο αγωγό εξάτμιςθσ, ςτακερι και ςτιβαρι 
ςτιριξθ του από τθν οροφι, ςιλανςιζ εςωτερικά 
τοποκετθμζνο και κζςθ και διαμόρφωςθ τθσ εξόδου 
εξάτμιςθσ τζτοια ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ νεροφ 
από τθ βροχι.   

  

10 Νζο Θ/Η ςυνδεδεμζνο με το υφιςτάμενο δίκτυο καυςίμου 
Θ δεξαμενι του Θ/Η φζρει κατάλλθλθ υποδοχι από 
καταςκευισ, όπου ςυνδζεται κατάλλθλοσ ςωλινασ με 
βάνα διακοπισ ςε μόνιμο δίκτυο καυςίμου (όχι πατζντα).  

  

11 Οι ορατζσ οδεφςεισ των καλωδίων είναι τοποκετθμζνεσ 
μζςα ςε μεταλλικι ςχάρα με καπάκι.  

  

12 Ζχει τοποκετθκεί γενικόσ αυτόματοσ 3πολικόσ διακόπτθσ 
ςτον πίνακα δίπλα ςτον πίνακα μεταγωγισ. Ζχουν γίνει οι 
απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ για τθν αυτόματθ μεταγωγι 
του νζου Θ/Η, ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ για τισ 
εναλλαγζσ ΔΕΘ –ΘΗ- OFF και Θ/Η1(καινοφριο) -Θ/Η2  –Θ/Η3 -OFF 

  

13 Γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν του ηεφγουσ ςτον πίνακα 
και γείωςθ του ουδετζρου του ηεφγουσ ςτο υφιςτάμενο 
δίκτυο γειϊςεων, αποτελζςματα μζτρθςθσ γειϊςεων 
Θ/Η.  

  

14 Αποκατάςταςθ τυχόν φκορϊν ςε δάπεδα και τοίχουσ που 
προκλικθκαν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ του Θ/Η. 
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15 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ   

16  Ρλιρθ περιγραφι του προσ προμικεια Θ/Η με πλιρθ 
τεχνικά χαρακτθριςτικά εισ διπλοφν 

  

17 Διαφθμιςτικό φυλλάδιο τθσ εταιρείασ (PROSPECTUS), 
εφόςον υπάρχει για το ςυγκεκριμζνο Θ/Η, που να περιζχει 
τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και για τθ 
γεννιτρια, τον κινθτιρα και τον πίνακα ελζγχου εισ 
διπλοφν.  

  

18 Δφο (2) πλιρεισ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 1ου – 3ου κλιμακίου του 
προςφερόμενου υλικοφ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, 
κακϊσ και αντίςτοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά 
ςυγκροτιματα ι υποςυγκροτιματα (θλεκτρικά, 
θλεκτρονικά) που τυχόν υπάρχουν. Τεχνικό εγχειρίδιο για 
τον πίνακα ελζγχου εισ διπλοφν.  
 

  

19 Δφο (2) πλιρεισ καταλόγουσ αναλϊςιμων υλικϊν – 
ανταλλακτικϊν (αν ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά) για 
πλιρθ λειτουργία για ζνα (1) χρόνο κατά αρικμό 
ονομαςτικοφ (αν υπάρχουν), αρικμό καταςκευαςτι, 
ονομαςία του υλικοφ - ανταλλακτικοφ ςτθν ελλθνικι ι 
αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και τθν τιμι μονάδασ. 
 

  

20 Πλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουςιϊδθ και 
απαραίτθτα για τθν καλι λειτουργία του προςφερόμενου 
Θ/Η, τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςι του (κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ προςφερκείςεσ τιμζσ) και ζχουν 
δθλωκεί ςτθν προςφορά, κακϊσ και εκείνα που 
κακορίηονται ςτθν παροφςα τεχνικι περιγραφι. 

  

21 Αναλϊςιμα υλικά – ανταλλακτικά για τθ λειτουργία του 
εν λόγω Θ/Η για ζνα (1) χρόνο (κα ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτθν προςφερόμενθ τιμι και κα παραδίδονται αφοφ 
ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά). 

  

22 Μθχανολογικά και θλεκτρικά ςχζδια για το Θ/Η ςε 
ζντυπθ και ψθφιακι μορφι.  Τα παραπάνω ςχζδια να 
είναι εισ διπλοφν και να ζχουν τζτοιεσ λεπτομζρειεσ, ϊςτε 
να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςι του ΘΗ από 1ο μζχρι και 3ο 
κλιμάκιο. Τα ςχζδια κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ.  

  

23 Σχζδια καλωδιϊςεων, ςυνδεςμολογίασ και λειτουργίασ 
του αυτοματιςμοφ και του ΕΘΗ, ςχζδιο του πίνακα 
ελζγχου (ι των πινάκων ελζγχου) και ςχζδιο του πίνακα 
μεταγωγισ και κατάλογο των υλικϊν του πίνακα με τουσ 
καταςκευαςτζσ τουσ. Τα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ και ψθφιακι μορφι και κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ, 
κακϊσ  

  

24 Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που 
ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά και ςτθν οποία κα 
φαίνεται και ο ςυγκεκριμζνοσ εργοςταςιακόσ αρικμόσ 
(SERIAL NUMBER). 
 

  

25 Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τα χρόνια 
που ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά.  
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26 Ριςτοποιθτικά FAT, πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου 
του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι του κζςθ 
και αποτελζςματα δοκιμϊν ςειράσ του πίνακα μεταγωγισ 
από τθν εταιρεία καταςκευισ του.   

  

27 Δφο (2) DVD με βίντεο των οδθγιϊν χειριςμοφ λειτουργίασ 
του Θ/Η και του πίνακα μεταγωγισ, το ζνα κα δοκεί ςτο 
Στακμό αντάρ Νο 2 και το δεφτερο ςτο ΡΒΚ/Γ' ΚΥΡ/ΔΝΣΘ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

 

  

28 Εγχειρίδιο εξαρτθμάτων του Θ/Η με τουσ κωδικοφσ 
αρικμοφσ κάκε εξαρτιματοσ. 

  

29 

Δοκιμζσ Θ/Η με θλεκτρικό φορτίο   

α) Δοκιμι χρόνου ανάλθψθσ φορτίου.   

β) Ζλεγχοσ κακυςτζρθςθσ ςταματιματοσ του Θ/Η με 
επάνοδο τθσ ΔΕΘ. 

  

γ) Ζλεγχοσ αυτόματθσ ρφκμιςθσ τάςθσ και ςυχνότθτασ με 
τθ μεταβολι του φορτίου από 0 ζωσ 100% (ςτακερό και 
μεταβατικό ςτάδιο). 

  

δ) Ζλεγχοσ κερμοκραςιϊν μθχανισ (νεροφ –λαδιοφ) και 
γεννιτριασ. 

  

ε) Ζλεγχοσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ   

ςτ) Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ προκζρμανςθσ.   

η) Ζλεγχοσ κατανάλωςθσ καυςίμου και λιπαντικοφ   

θ) Λειτουργία Θ/Η με τα φορτία τθσ Μονάδασ για .... ϊρεσ 
(όςο χρονικό διάςτθμα κρίνει θ επιτροπι) 

  

κ) Συνεργαςία υφιςτάμενου Θ/Η με το νζο πίνακα 
μεταγωγισ (remote start, αν δίνει ςιμα ςυναγερμοφ ςτον 
νζο πίνακα μεταγωγισ) 

  

ι) Δοκιμι εναλλαγισ μεταξφ των δφο Θ/Η ςε περίπτωςθ 
ςφάλματοσ (εικονικό ςφάλμα) 

  

30 

Χωρίσ φορτίο (εν κενό)   

α) Υπερτάχυνςθ τθσ μθχανισ   

β) Υπερκζρμανςθ τθσ μθχανισ   

γ) Αςτοχία εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ (μετά από τρεισ 
προςπάκειεσ) 

  

δ) Φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν   

 

 Επγόσ (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
Ακριβζσ Αντίγραφο Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΘΣ 
  
  
Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Δντρια Ρρομ.& Συμβάςεων  
 

 




