
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ και 
ενόσ (1) πίνακα μεταγωγισ για τισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ ςτο τακμό Ραντάρ Νο 5 ςτο ταυρό, ςτθν 
περιοχι του Νομοφ Χανίων. 

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των υλικϊν παρουςιάηονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

1. Περιγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

 

α. Να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν, ςφμφωνα με τισ 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

 

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

 

γ. Να παρζχει εγγυιςεισ και πιςτοποιιςεισ, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

 

 2. Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να διαςφαλίςει ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ τθν παράδοςθ των υλικϊν 
τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ ςτο ΠΒΚ εντόσ των χρονικϊν περικωρίων που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Σα υλικά κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςε διάςτθμα δφο μθνϊν (60 θμζρεσ). 

Σόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ 

Σα υλικά κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ ςτο ταυρό, ςτθν περιοχι 
του Νομοφ Χανίων. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  



 

ελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –ΣΔΤΓ 

[ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΠΑΗΙΝΟ ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ, ΣΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΠΛΓΟ (ΕΜ) ΚΩΣΑΡΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
- Σθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.namfi.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΝΟ ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΗΕΤΓΟΤ ΚΑΙ ΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΜΕΣΑΓΩΓΘ  ΓΙΑ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΠΒΚ ΣΟ ΣΑΘΜΟ ΡΑΝΣΑΡ Νο 5 ΣΟ ΣΑΤΡΟ, ΠΕΡΙΟΧΘ 
ΑΚΡΩΣΘΡΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ. CPV: 31121000-0 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Όχι 

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

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

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

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

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

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ 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 *+Όχι 
 
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 καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi 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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

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

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

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

*+ Ναι *+ Όχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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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 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

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

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

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): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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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 δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

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

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

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

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 
 

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

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

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

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

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

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

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

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

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

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

*+ Ναι *+ Όχι 



 

ελίδα 13 

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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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 
εγκατάςταςισxxxiii

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

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

 

 



 

ελίδα 16 

Γ: Σεχνικι 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 
υπεργολαβίασxxxiv 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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα 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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(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 *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxxv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

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

 
 

 

 

  Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  



 

ελίδα 19 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxviii, 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 
δωρεάνxxxix. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 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): *……+ 

 

 

                                                           
iε 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
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

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

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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viii

 φμφωνα 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.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ 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/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 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). 

xii
 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 Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, 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. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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”. 

xv
 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.". 

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

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

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx 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)  

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

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

xxii
 τθν 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).  
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xxiii

 θμειϊνεται 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 
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  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

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

xxxiv
 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 ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗIΗ – Δηδηθνί Όξνη/ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ Ζ/Ε 80 KVA (ΚΩΓΗΚΟ CPV 31121000-0)  

 

Ειςαγωγι 
 

1.1. κοπόσ 
 
κοπόσ τθσ παροφςασ Σεχνικισ Περιγραφισ (ΣΠ) είναι να παρουςιάςει τισ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ για 
τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (Θ/Η), αυτομάτου εκκίνθςθσ ςε 
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και ενόσ (1) πίνακα μεταγωγισ. Σο Θ/Η κα είναι ιςχφοσ, (Prime Power) 80 
KVA και κα τοποκετθκεί – εγκαταςτακεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Π.Β.Κ. ςτο τακμό Ραντάρ Νο 5 ςτο 
ταυρό, περιοχι Ακρωτθρίου του νομοφ Χανίων. 
 
1.2. Σαξινόμθςθ 
 
Σo υπό προμικεια Θ/Η ανικει ςτθν κατθγορία V μεγάλθσ ιςχφοσ. 
 
1.3. χετικά Ζγγραφα 
 
Για τθ ςφνταξθ αυτισ τθσ ΣΠ, ζχουν λθφκεί υπόψθ τα ζγγραφα : 
α. Προδιαγραφι ΔΑΤ/ΓΕΑ : Η-1772/16-5-84/ Ζκδ.2α. 
β. ΠΕΔ – ΘΗ – 88 / ΓΕΕΘΑ 
γ. Απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ 
 

2. Απαιτιςεισ 
 

2.1. Γενικζσ Απαιτιςεισ 
 
2.1.1 Σο Θ/Η πρζπει να είναι καινοφργιασ καταςκευισ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ προςφάτου παραγωγισ 
τουλάχιςτον τελευταίασ διετίασ. Πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και 
παρελκόμενα για τθν ορκι και αςφαλι λειτουργία του.  
 
2.1.2 Σο 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. τθν 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 ΠΔ57/2010, 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.  
 
2.1.3 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 
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 Συποποίθςθσ (ΕΛΟΣ) 
Γερμανικό Ινςτιτοφτο Συποποίθςθσ (DIN) 
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Διεκνισ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ (ISO) 
Όλο το θλεκτρολογικό υλικό κα είναι ςφμφωνο με το ΦΕΚ 1425Β/20-5-2016. 
Επιςθμαίνεται ότι και ο καταςκευαςτισ των πινάκων κα είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 από 
διαπιςτευμζνο φορζα, για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι θλεκτρικϊν πινάκων. 
 
2.2. Σεχνικά – Φυςικά Χαρακτθριςτικά 
Σο θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ προβλζπεται να καλφπτει τισ διακοπζσ θλεκτροδότθςθσ από ΔΕΘ. υνεπϊσ 
κα είναι κατάλλθλο για μακρόχρονθ ςυνεχι λειτουργία ϊςτε να αντιμετωπίηονται οι περιπτϊςεισ μεγάλων 
διακοπϊν. Σο Θ/Η κα είναι ςφμφωνο με το ISO 8528. Σο ςυγκρότθμα του Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ κα 
αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

α) Κινθτιρια μθχανι ντίηελ. 
β) Γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
γ) Κοινι βάςθ ςτιριξθσ. 
δ) Σον πίνακα αυτοματιςμϊν ελζγχου και ιςχφοσ. 
ε) Σθν δεξαμενι καυςίμου 
ςτ) Σο ςφςτθμα ςυςςωρευτϊν.  
 

Σο Θ/Η αποτελείται από πετρελαιοκινθτιρα και γεννιτρια που ςυνδζονται ομοαξονικά, μζςω εφκαμπτου 
μεταλλικοφ ςυνδζςμου και αποτελοφν ενιαίο και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνο ςυγκρότθμα. Σο 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. Σο Θ/Η 
ςυνοδεφεται από ςυςςωρευτζσ. Είναι πλιρωσ ςυρματωμζνο (ςυνδεδεμζνο) με τον πίνακα του 
τοποκετθμζνο επί μεταλλικισ βάςθσ που εδράηει ςτθ βάςθ του Θ/Η. τθν ίδια μεταλλικι βάςθ βρίςκεται 
τοποκετθμζνο μεταλλικό ερμάριο εντόσ του οποίου βρίςκεται καταλλιλου ιςχφοσ αυτόματοσ διακόπτθσ 
προςταςίασ τθσ γεννιτριασ (CIRCUIT BREAKER) από υπερφόρτιςθ και βραχυκφκλωμα.  
 

2.2.1. Κινθτιρασ 
 
Σα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα είναι τα εξισ: 
 
ΠΗΝΑΚΑ: Π1 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ V Σεηξάρξνλνο 

Καύζηκν  Πεηξέιαην (DIESEL) 

Τπεξπιήξσζε  Αλαπλνή θηλεηήξα TURBO 

Φύμε  Τδξόςπθηνο (Βεβηαζκέλεο Κπθινθνξίαο) 

Σξόπνο Δθθίλεζεο Ζιεθηξηθό Δθθηλεηή 

Μέγηζηνο Υξόλνο Σξνθνδνζίαο ξεύκαηνο  25΄΄ (SEC) 

Αζθαιηζηηθό ρακειήο πίεζεο ιαδηνύ γηα απηόκαηε 
δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΗ 

Αζθαιηζηηθό πςειήο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ςύμεο 
γηα απηόκαηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ΝΑΗ 

Φίιηξν αέξα θαύζεσο ΝΑΗ 

Φίιηξν ιαδηνύ ΝΑΗ 

Φίιηξν θαπζίκνπ ΝΑΗ 

ηγαζηήξα εμάηκηζεο ΝΑΗ 

 

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

β) Θ ιπποδφναμθ του κα είναι τζτοια ϊςτε: 
β1) να εξαςφαλίηει ςτθ γεννιτρια ιςχφσ (Prime Power) 80 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. 
β2) 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%.  
β3) Θ ιςχφσ του ΘΗ (Prime Power) δεν κα υπερβαίνει τα 100 KVA 

γ) φςτθμα 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.  
δ) φςτθμα 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). Σο επιτρεπόμενο κάτω όριο τθσ πιζςεωσ 
κα ελζγχεται με μανόμετρο. Θα υπάρχει κατάλλθλοσ ψφκτθσ λαδιοφ ψυχόμενοσ από το νερό του 
κινθτιρα.  

ε) φςτθμα 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. Σο 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.  
ςτ) φςτθμα 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. τισ 
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ ςφνδεςθ τθσ δεξαμενισ αυτισ με το υπάρχον κφκλωμα 
καυςίμου με κατάλλθλουσ ςωλινεσ.  
η)   φςτθμα 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. ε περίπτωςθ που ο 
κινθτιρασ δεν ξεκινιςει μετά από τρεισ (3) προςπάκειεσ μζςα ς’ ζνα λεπτό το γεγονόσ κα ςθματοδοτείται 
με οπτικι και θχθτικι ςιμανςθ. 
θ) υςτοιχία 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. 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). Οι ςυςςωρευτζσ κα παραδοκοφν 
μαηί με τα καλϊδια που κα είναι εφκαμπτα, 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. Σα παραπάνω κα ςυπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ.  
κ) Προςταςίεσ κινθτιρα: Όταν ςυμβεί ζςτω και ζνα από τα παρακάτω: 
κ1) Χαμθλι πίεςθ ελαίου 
κ2) Τψθλι κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ 
κ3) Τπερτάχυνςθ κινθτιρα κατά 10% πάνω από τθν ονομαςτικι ταχφτθτα, 
τότε, οι διατάξεισ ςθματοδοςίασ του κινθτιρα κα ενεργοποιοφν τον ρυκμιςτι του Θ/Η, ο οποίοσ κα 
αποςυνδζει τα φορτία από το ηεφγοσ και κα επενεργεί ςτθν θλεκτρομαγνθτικι των πετρελαίων για τθν 
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άμεςθ κράτθςθ του κινθτιρα και ςτισ διατάξεισ ςθματοδοςίασ για ςιμανςθ βλάβθσ, θχθτικι (λειτουργία 
ςειρινασ) και οπτικι (άναμμα λάμπασ).  

ι) Επιπλζον ο κινθτιρασ diesel κα είναι εφοδιαςμζνοσ με τα παρακάτω:  

ι1) Ζνα κερμόμετρο για μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ψφξεωσ. 
ι2) Ζνα κερμόμετρο για τθν μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του λαδιοφ λιπάνςεωσ. 
ι3) Μανόμετρο για μζτρθςθ τθσ πίεςθσ λαδιοφ λιπάνςεωσ 
ι4) Ζνα επιτθρθτι πιζςεωσ λαδιοφ λιπάνςεωσ 
ι5) Ζνα επιτθρθτι κερμοκραςίασ νεροφ ψφξεωσ 
ι6) Όργανο ςτροφϊν 
ι7) Μετρθτι ωρϊν λειτουργίασ του πετρελαιοκινθτιρα 
ι8) Δείκτθ ςτάκμθσ καυςίμου (Μθχανικόσ). 
Ι9) φςτθμα αυτόματθσ προκζρμανςθσ του ψυκτικοφ νεροφ με κατάλλθλο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. 
ι10) Όργανα αυτοματιςμοφ για τθν προςταςία του και τθν καλι λειτουργία του, όπωσ περιγράφονται ςτθν 
παρ. 2.2.3.  
ια) 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. 
ιβ) 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. τθ ςφνδεςθ του ςιγαςτιρα με τθ μθχανι κα προβλζπεται 
εφκαμπτοσ ςφνδεςμοσ. 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. 
Σζλοσ 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.   
 

2.2.2.Γεννιτρια 
 
Θ γεννιτρια του Θ/Η κα είναι τριφαςικι, ςφγχρονθ, αυτορυκμιηόμενθ, αυτοδιεγειρόμενθ, χωρίσ ψικτρεσ 
(brushless). Θ ςυνδεςμολογία των τυλιγμάτων τθσ κα είναι κατ’ αςτζρα. 
 
 Θ ηεφξθ με τον κινθτιρα γίνεται μζςω ςυςτιματοσ εφκαμπτων μεταλλικϊν δίςκων. Ο ρότορασ τθσ 
γεννιτριασ είναι δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνοσ και ελεφκεροσ από δονιςεισ. Περιςτρζφεται μζςω του 
εμπρόςκιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου τριβζωσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ, κλειςτοφ τφπου που 
βρίςκεται ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ γεννιτριασ.  
 
Θ μόνωςθ των τυλιγμάτων του ςτάτθ και του ρότορα ανταποκρίνονται ςτθν κλάςθ μονϊςεωσ Θ και ο 
βακμόσ προςταςίασ τθσ γεννιτριασ είναι ΙΡ23.  
 
Θ τάςθ εξόδου τθσ γεννιτριασ αυτορυκμίηεται μζςω θλεκτρονικοφ αυτόματου ρυκμιςτοφ 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.  
 
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 Π2 «χαρακτθριςτικά λειτουργίασ γεννιτριασ Θ/Η» για διάφορεσ καταςτάςεισ φόρτιςθσ). Σα 
χαρακτθριςτικά λειτουργίασ κα δθλϊνονται ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ και κα παραπζμπουν ςτο 
prospectus τθσ γεννιτριασ. 
Θ τάςθ εξόδου τθσ γεννιτριασ πρζπει να επιδζχεται χειροκίνθτθ μεταβολι τθσ ονομαςτικισ τθσ τιμισ με 
διάταξθ που να βρίςκεται τοποκετθμζνθ ςτον ενςωματωμζνο πίνακα. 
Σο εφροσ (AMPLITUDE) κάκε αρμονικισ τθσ καμπφλθσ τθσ τάςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 2%, όταν 
το Θ/Η λειτουργεί χωρίσ φορτίο. 
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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.  

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. 

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

Όλεσ 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.  
 
2.2.3 Πίνακασ ελζγχου και αυτομάτου λειτουργίασ  
 
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: 
α) Ζνταςθ ρεφματοσ ανά φάςθ ςε Α 
β) Πολικι τάςθ τθσ γεννιτριασ ςε V 
γ) Φαςικι τάςθ τθσ γεννιτριασ ςε V 
δ) υχνότθτα 
ε) Ώρεσ λειτουργίασ 
ςτ) Θερμοκραςία νεροφ ψφξεωσ κινθτιρα 
η) Πίεςθ λαδιοφ λίπανςθσ κινθτιρα 
θ) τάκμθ καυςίμου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
κ) Βολτόμετρο .Ρ. για τθν τάςθ ςυςςωρευτοφ (ων) 
ι) τροφζσ κινθτιρα 
Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ προςταςίεσ με αυτόματθ κράτθςθ του Θ/Η- ενδείξεισ 
κατάςταςθσ λειτουργίασ και ςυναγερμϊν:  
ια)Προςταςία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ  
ιβ) Προςταςία υψθλισ κερμοκραςίασ νεροφ  
ιγ) Προςταςία αποτυχίασ εκκινιςεωσ 
ιδ) Προςταςία υπερτάχυνςθσ μθχανισ 
ιε) Προςταςία υποςτροφίασ μθχανισ 
ιςτ) Προςταςία αποτυχίασ φορτιςτοφ μπαταρίασ 
ιη)Ενδεικτικι λυχνία για τα ανωτζρω ςφάλματα και για χαμθλι ςυχνότθτα γεννιτριασ, χαμθλι τάςθ 
μπαταριϊν, χαμθλι ςτάκμθ καυςίμου.  
ιθ)Ενδεικτικι λυχνία κατάςταςθσ λειτουργίασ του Θ/Η  
Επιπλζον κα διακζτει 
ικ) Μπουτόν δοκιμισ καλισ λειτουργίασ λυχνιϊν του πίνακα 
κ) Αυτοςυγκρατοφμενο διακόπτθ, ΣΑΘ-ΚΙΝΔΤΝΟΤ, για τθν κράτθςθ του κινθτιρα ςε περίπτωςθ 
κινδφνου 
κα) Ζνα μπουτόν εκκίνθςθσ (για χειροκίνθτθ εκκίνθςθ)  
κβ) Διακόπτθσ επιλογισ τρόπου λειτουργίασ του πίνακα. Θα διακζτει τισ κζςεισ: 
κβ1) ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (RUN) 
κβ2) ΕΚΣΟ (STOP) 
κβ3) ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (AUTO) 

κγ) Πζραν των ανωτζρω οργάνων και διακοπτϊν, ο πίνακασ χειροκίνθτου και αυτομάτου λειτουργίασ του 
Θ/Η να διακζτει: 
κγ1) 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.  
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κγ2) Ζνα μπουτόν επαναφοράσ βλαβϊν (RESET) 
κγ3) Όλα τα απαραίτθτα χρονικά, βοθκθτικζσ αςφάλειεσ, ακροδζκτεσ και θλεκτρικά κυκλϊματα που 
εξαςφαλίηουν τθν ομαλι, αςφαλι και ανεπίβλεπτθ λειτουργία του Θ/Η. 
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.  
 

2.2.4 Νζο Πίνακα Μεταγωγισ 
 
το γεννθτριοςτάςιο υπάρχουν δφο Θ/Η ζνα SUNLIGHT SPS80 KVA (καταςκευισ 2012) και ζνα VOLVO 
DGF1124B 95 KVA (καταςκευισ 1968). Σο υπό προμικεια Θ/Η κα αντικαταςτιςει το  VOLVO. Με 
κατάλλθλο ελεγκτι (controller), ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ του δικτφου, κα δίνεται εντολι για λειτουργία 
ςε διαφορετικό Θ/Η κάκε φορά, (δθλαδι τα δφο Θ/Η το καινοφριο και το SUNLIGHT SPS-80 κα λειτουργοφν 
εναλλάξ). Επιπλζον κα επιτθρεί τθ λειτουργία τουσ, και κα ςταματά όποιο από τα δφο  παρουςιάςει 
βλάβθ και αυτόματα κα κάνει τθ μεταγωγι ςτο άλλο. 
 
Ο μεταγωγικόσ πίνακασ κα είναι μεταλλικόσ τφπου ερμαρίου κατάλλθλοσ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. Όλοι οι 
χειριςμοί κα γίνονται από τθν εμπρόσ πλευρά και κα είναι επιςκζψιμοσ από τθν εμπρόσ πλευρά. 
 
Ο πίνακασ κα προζρχεται από καταςκευαςτικό οίκο πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001 από διαπιςτευμζνο 
φορζα, για τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθ ςυναρμολόγθςθ θλεκτρικϊν πινάκων. Σο ςχετικό 
πιςτοποιθτικό κα επιςυνάπτεται υποχρεωτικά ςτθ φάςθ τθσ προςφοράσ. Ο πίνακασ κα φζρει 
υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ “CE”. 
 
Ο καταςκευαςτισ κα είναι υπεφκυνοσ μετά το πζρασ τθσ καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα, για τθ 
διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ με διακριβωμζνα και πιςτοποιθμζνα όργανα και τθν ζκδοςθ του 
αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ. 
 
Όλα τα υλικά κα είναι ευφιμωσ γνωςτϊν καταςκευαςτικϊν οίκων πιςτοποιθμζνων κατά ISO 9001 από 
διαπιςτευμζνο φορζα, κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και κα ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά και διεκνι 
πρότυπα.  
 
Για όλα τα ξεχωριςτά μεταλλικά μζρθ (δθλαδι μετωπικζσ πλάκεσ, βάςεισ ςτιριξθσ του διακοπτικοφ 
υλικοφ, πλευρικά μεταλλικά καλφμματα κτλ) κα πρζπει να υπάρχει θλεκτρικι ςυνζχεια τόςο μεταξφ τουσ 
όςο και με τον αγωγό γείωςθσ του θλεκτρικοφ πίνακα εξαςφαλίηοντασ τθ γείωςθ όλων των ςτακερϊν 
μεταλλικϊν μερϊν του. ε όλα τα κινοφμενα μεταλλικά μζρθ (πχ. πόρτεσ) κα πρζπει να τοποκετθκεί 
αγωγόσ προςταςίασ (πχ πλεξίδα γειϊςεωσ). Ο βακμόσ προςταςίασ του θλεκτρικοφ πίνακα κα είναι ΙΡ41 
ςφμφωνα με το πρότυπο CEI EN 60529. O βακμόσ προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κροφςεων κα είναι ΙΚ08 
όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο πρότυπο CEI EN 50102. Θ καταςκευι του πίνακα κα είναι ςφμφωνθ με το IEC 
61439-1.  
 
τθν εμπρόσ του όψθ ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα φζρει πινακίδα με το όνομα, τθ διζυκυνςθ του 
καταςκευαςτι και τον αρικμό παραγωγισ.  το εςωτερικό του πίνακα κα υπάρχει ςιμανςθ των μπαρϊν 
κάκε φάςθσ αλλά και των μπαρϊν ουδετζρου και γείωςθσ. Επίςθσ κα υπάρχει πλιρθσ ςιμανςθ όλων των 
καλωδίων των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων.  
 
Ο νζοσ πίνακασ μεταγωγισ κα περιλαμβάνει: 
 
α. Ζνα γενικό αυτόματο τριπολικό  διακόπτθ  ΟΝ- OFF 3Χ160 Α, 25 ΚΑ με ρυκμιηόμενθ θλεκτρονικι 
προςταςία από υπερζνταςθ και βραχυκφκλωμα, με κερμικά 80 ζωσ 160Α (είςοδοσ ΔΕΘ).  
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 β. Αυτόματθ μεταγωγι ΔΕΘ-Θ/Η, τριϊν κζςεων ΔΕΘ, Θ/Η και ΟFF. ε κάκε περίπτωςθ κα αποκλείεται ο 
παραλλθλιςμόσ ΔΕΘ –Θ/Η.  
γ. Αυτόματθ μεταγωγι Θ/Η1(καινοφριο) -Θ/Η2(SUNLIGHT SPS-80) –OFF. ε περίπτωςθ βλάβθσ του αυτοματιςμοφ κα 
γίνεται χειροκίνθτα θ μεταγωγι. ε κάκε περίπτωςθ κα αποκλείεται ο παραλλθλιςμόσ τθσ λειτουργίασ των 
δφο Θ/Η.  
δ. Απαγωγοφσ κεραυνικϊν ρευμάτων πολλαπλϊν κροφςεων κατάλλθλουσ για χριςθ πρωτεφουςασ και 
δευτερεφουςασ προςταςίασ (Σ1+Σ2) 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 ΙΡ20. 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 βραχυκφκλωμα ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ. Οι απαγωγοί κεραυνικϊν 
ρευμάτων κα ζχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον 5 ζτθ.  
ε. Σριφαςικό επιτθρθτι τάςθσ μεγάλθσ ακρίβειασ και απαγωγοφσ υπζρταςθσ για τον επιτθρθτι, τφπου Σ2 
που ζχει περάςει με επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ ορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 61643-11 και 
IEC 61643-11.  
ςτ. Απεικόνιςθ με LED όλων των καταςτάςεων και θλεκτρονικό πολυόργανο που περιλαμβάνει, 
απεικόνιςθ τθσ μετροφμενθσ τάςθσ και ζνταςθσ ςε κάκε φάςθ, ρφκμιςθ χρόνου για μεταγωγι, εκκίνθςθ, 
ςβζςθ Θ/Η και χρονοδιακόπτθ.  
  η. Controller (ελεγκτι) 
 
Όλοι οι αυτόματοι μεταγωγικοί διακόπτεσ κα είναι τετραπολικοί, με θλεκτροκινθτιρα και τθλεχειριςμό 
και με θλεκτρικι και μθχανικι μανδάλωςθ.   
 
Επιςθμαίνεται ότι όλοι οι χειριςμοί των διακοπτϊν κα γίνονται χωρίσ το άνοιγμα τθσ πόρτασ του πίνακα.  
Ο υφιςτάμενοσ πίνακασ μεταγωγισ κα αποξθλωκεί και κα παραδοκεί ςτθν Τπθρεςία.  
 
Επιπλζον κα γίνουν όλεσ οι τροποποιιςεισ που τυχόν απαιτθκοφν ςτο υφιςτάμενο Θ/Η  SUNLIGHT SPS80 
KVA (όπωσ πχ προςκικεσ νζων καλωδιϊςεων και αλλαγζσ εςωτερικϊν ςυνδζςεων ςτον πίνακα ελζγχου, 
αλλαγι του προγραμματιςμοφ του) προκειμζνου να μπορεί να δζχεται απομακρυςμζνθ εντολι εκκίνθςθσ 
“remote start” και να παρζχει ςτον νζο πίνακα μεταγωγισ ςιμα ςυναγερμοφ ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό με τον υφιςτάμενο πίνακα ελζγχου κα αντικαταςτακεί με άλλο μοντζλο ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ανάδοχο και κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι προςφοράσ. 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 ςτο υφιςτάμενο Θ/Η, θ 
διερεφνθςθ τθσ βλάβθσ και θ αποκατάςταςθ τθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο. 
 
Ο αυτοματιςμόσ του πίνακα μεταγωγισ να παρζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 
 
Διακόπτθ επιλογισ του τρόπου λειτουργίασ αυτόματθ ι χειροκίνθτθ.   
 
Χειροκίνθτθ λειτουργία  
 
(ΔΙΑΚΟΠΣΘ Ι ςτθ κζςθ ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ) 
 

Με τθν τοποκζτθςθ του ΔΙΑΚΟΠΣΘ Ι ςτθ κζςθ ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ παρακάμπτεται το κφκλωμα 
επιτιρθςθσ τθσ τάςεωσ δικτφου και ανεξάρτθτα τθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ τάςθ δικτφου, 
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δίδεται εντολι εκκίνθςθσ του Θ/Η.  Αμζςωσ μόλισ υπάρξει τάςθ ςτθν ζξοδο τθσ γεννιτριασ ενεργοποιείται 
αυτόματα θ διαδικαςία μεταγωγισ ςτο πεδίο ιςχφοσ και τα φορτία μετάγονται ςε τροφοδοςία από το Θ/Η. 
Σο Θ/Η εξακολουκεί και τροφοδοτεί τα φορτία, ανεξαρτιτωσ τθσ παρουςίασ του δικτφου το οποίο ζχει 
απομονωκεί με το άνοιγμα του αυτόματου διακόπτου πλευράσ ΔΕΘ ςτο πεδίο ιςχφοσ. Σα φορτία 
επαναμετάγονται ςτο δίκτυο (εφόςον είναι διακζςιμο) με τθν επαναφορά του ΔΙΑΚΟΠΣΘ Ι ςτθν κζςθ 
ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ και το Θ/Η οδθγείται ςε κράτθςθ μετά τθν παρζλευςθ του προκακοριςμζνου 
χρόνου ψφξθσ του κινθτιρα κατά τθν διάρκεια του οποίου το Θ/Η λειτουργεί ςτο κενό. 
 
Κατά τθ λειτουργία του Θ/Η είναι ενεργοποιθμζνα τα κυκλϊματα προςταςίασ του κινθτιρα από 
υπερκζρμανςθ νεροφ κινθτιρα και χαμθλι πίεςθ λαδιοφ λιπάνςεωσ, τα οποία και οδθγοφν τον κινθτιρα 
ςε κράτθςθ εφόςον ανιχνευκοφν ςυνκικεσ κινδφνου. 
 

Αυτόματθ λειτουργία  
 
(ΔΙΑΚΟΠΣΘ Ι ςτθ κζςθ ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ) 
 

Αυτόματθ εκκίνθςθ του Θ/Η, με τθν λιψθ του ςχετικοφ θλεκτρικοφ ςιματοσ από τον επιτθρθτι τάςεωσ 
δικτφου, που βρίςκεται ςτο πεδίο μεταγωγισ (πεδίο ιςχφοσ), ο οποίοσ ενεργοποιείται ςε περίπτωςθ 
διακοπισ ι ακαταλλθλότθτασ (τάςθ εκτόσ ορίων) μιασ ι περιςςοτζρων φάςεων του δικτφου. Ο πίνακασ 
παρζχει τθν δυνατότθτα χρονοκακυςτζρθςθσ τθσ εκκίνθςθσ του Θ/Η, από τθν λιψθ του ςχετικοφ ςιματοσ 
από τον επιτθρθτι, για ρυκμιηόμενο χρονικό διάςτθμα από 1-25sec.  
 
Θ αυτόματθ εκκίνθςθ του Θ/Η πραγματοποιείται με τθν βοικεια κατάλλθλθσ διάταξθσ που δίνει τρεισ 
ςυνεχόμενεσ προςπάκειεσ εκκινιςεωσ με χρόνο ενεργοποίθςθσ του εκκινθτοφ για 5sec και ενδιάμεςθ 
παφςθ για 5sec. Μζςω ρυκμίςεωσ ολικοφ χρόνου προςπακειϊν υπάρχει θ δυνατότθτα αφξθςθσ του 
αρικμοφ των ςυνεχόμενων προςπακειϊν εκκινιςεωσ ςε δζκα. ε περίπτωςθ που το Θ/Η αποτφχει τελικά 
να εκκινιςει δίνεται οπτικι ςιμανςθ βλάβθσ. Για τθν επανάλθψθ των προςπακειϊν εκκινιςεωσ 
απαιτείται απομανδάλωςθ τθσ βλάβθσ μζςω του κομβίου ΔΟΚΙΜΘ ΛΤΧΝΙΩΝ/ ΑΠΟΜΑΝΔΑΛΩΘ. Εάν για 
οποιοδιποτε λόγο δεν εκκινιςει το ζνα Θ/Η αυτόματα θ μεταγωγι κα γίνεται ςτο άλλο Θ/Η 
 

Αυτόματθ μεταγωγι των φορτίων από το δίκτυο ςτο Θ/Η, μετά τθν εκκίνθςθ του Θ/Η, με δυνατότθτα 
χρονοκακυςτζρθςθσ τθσ ηεφξθσ του αυτόματου διακόπτου ςτθν πλευρά Θ/Η για ρυκμιηόμενο χρονικό 
διάςτθμα 1-25sec. Χρονοκακυςτζρθςθ ςτθν εμφάνιςθ βλαβϊν κράτθςθσ του Θ/Η για ρυκμιηόμενο χρονικό 
διάςτθμα 1-70 sec.  
 

Αυτόματθ μεταγωγι φορτίων ςτθν κανονικι κζςθ τροφοδοςίασ όταν αποκαταςτακεί θ τάςθ του δικτφου. 
Τπάρχει θ δυνατότθτα χρονοκακυςτζρθςθσ τθσ μεταγωγισ για ρυκμιηόμενο χρονικό διάςτθμα 5 sec -28 
min. Μετά τθν μεταγωγι των φορτίων ςτο δίκτυο το Θ/Η εξακολουκεί να λειτουργεί για χρονικό διάςτθμα 
ρυκμιηόμενο εντόσ των ορίων 0-5 min για τθν ομαλι ψφξθ του κινθτιρα. 
 
2.3 Ανάλυςθ Εργαςιϊν 
 
τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 
 

2.3.1 Θ αποξιλωςθ του παλαιοφ Θ/Η και του ςυςτιματοσ απαγωγισ καυςαερίων του Θ/Η, και θ μεταφορά 
τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ εντόσ τθσ 115 ΠΜ. Επιςθμαίνεται ότι υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ με 
οχιματα μζχρι τθν πρόςοψθ του γεννθτριοςταςίου. 
 

2.3.2 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. 
 
2.3.3 Θ προςαρμογι του ςτομίου αναρρόφθςθσ του Θ/Η ςτο υφιςτάμενο άνοιγμα. 
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2.3.4 Θ εγκατάςταςθ του  νζου ςυςτιματοσ 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.  
 

2.3.5 Θ αποςφνδεςθ των καλωδίων από τον παλαιό πίνακα μεταγωγισ, θ αποξιλωςθ του και θ 
εγκατάςταςθ του νζου πίνακα μεταγωγισ ςτθ κζςθ του παλαιοφ. Όλεσ οι εργαςίεσ αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.4 και τα απαιτοφμενα υλικά για τθν εκτζλεςθ αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυνδζςει το νζο Θ/Η με τθν προβλεπόμενθ καλωδίωςθ. Όπου 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. 
 
2.3.6 Θ ςφνδεςθ του νζου Θ/Η, του υφιςτάμενου SUNLIGHT SPS-80 KVA και τθσ γραμμισ του δικτφου  ςτο 
νζο πίνακα μεταγωγισ.    
 

2.3.7 Θ γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν του ηεφγουσ ςτον πίνακα και γείωςθ του ουδετζρου του ηεφγουσ 
ςτο υφιςτάμενο δίκτυο γειϊςεων. 
 

2.3.8 Ο ζλεγχοσ των γειϊςεων του Θ/Η, θ καταγραφι των αποτελεςμάτων των μετριςεων και θ παράδοςθ 
τουσ ςτθν Τπθρεςία.  
 
2.3.9 Θ ςφνδεςθ του νζου Θ/Η με το υφιςτάμενο δίκτυο καυςίμου.  
 
2.3.10 Όλα 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: 
 
α) 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. 
β) θ δαπάνθ για τθν προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτουμζνου εξοπλιςμοφ και μζςων (γερανόσ) για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
γ) θ δαπάνθ μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων ςτον τόπο τθσ 
εγκατάςταςθσ.  
δ) θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ τυχόν φκορϊν που προκλθκοφν ςε δάπεδα, τοίχουσ κλπ κατά τθν εκτζλεςθ 
του εργαςιϊν εγκατάςταςθσ. 
ε) θ δαπάνθ για τθν απόδοςθ του χϊρου, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, κακαροφ.  
ςτ) 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 του υφιςτάμενου Θ/Η ι κατά τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου.  
η) θ δαπάνθ για τθ  λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ τόςο ωσ προσ το προςωπικό του, 
όςο και προσ τρίτουσ και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Τπθρεςίασ. 
θ) 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. 

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

Επιςθμαίνεται ότι ο κάκε υποψιφιοσ προμθκευτισ κα επιςκεφτεί τισ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ μασ, 
πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, προκειμζνου να λάβει γνϊςθ του χϊρου και τθσ υφιςτάμενθσ 
εγκατάςταςθσ και να ζχει λάβει υπόψθ του όλουσ τουσ παράγοντεσ πριν κατακζςει τθν προςφορά του.  
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Με ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ να υπάρχει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν τεχνικι προςφορά 
του ότι ζλαβε γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ. 
 
2.4. Ειδικζσ Απαιτιςεισ 
 

2.4.1. Γενικά 
 

2.4.1.1 Σο Θ/Η πρζπει να πλθρεί τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προκειμζνου να 
φζρει νομίμωσ το ςιμα CE επομζνωσ πρζπει να ζχει: 
 
α.     Πλζγματα προςταςίασ ςτα κινοφμενα μζρθ 
β.  Προφυλακτιρεσ πάνω από τα καυτά ςθμεία (εξαγωγι και τουρμπίνα). 
γ. Αντιπαραςιτικό φίλτρο RFI για να μθν επθρεάηει τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ.  
δ. 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:  
 
2.4.1.2 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τον πίνακα Π2 και να αναγράφει και τθν αντίςτοιχθ 
παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν παράγραφο ι ςτο ςχεδιάγραμμα του κατατικεμζνου τεχνικοφ εγχειριδίου. 
 
2.4.1.3  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. 
 
2.4.1.4 ε κατάλλθλθ κζςθ του Θ/Η πρζπει να επικολλθκεί πινακίδα μεταξοτυπίασ, ςτθν οποία να είναι 
τυπωμζνα τα παρακάτω ςτοιχεία: 
 
α) Αρικμόσ μοντζλου, ςειριακόσ αρικμόσ, χαρακτθριςτικά εξόδου, τάςθ, φάςθ και ςυχνότθτα, ονομαςτικι 
ζξοδοσ ςε ΚVA και KW.  
β) Αρικμόσ ςφμβαςθσ και ζτοσ . 
γ) τοιχεία καταςκευαςτι – προμθκευτι. 
 
2.4.1.5 ε κατάλλθλθ κζςθ του γεννθτριοςταςίου να επικολλθκεί πινακίδα μεταξοτυπίασ ςτθν οποία να 
είναι τυπωμζνο το θλεκτρικό διάγραμμα του Θ/Η και πινακίδα μεταξοτυπίασ με τυπωμζνεσ τισ οδθγίεσ 
χριςθσ του Θ/Η ςτα Ελλθνικά. 
 
2.4.1.6 Να αποκλείεται ο παραλλθλιςμόσ με ΔΕΘ κατά τθν εκκίνθςθ και λειτουργία. 
 
2.4.1.7 Σο Θ/Η πρζπει να διακζτει ιςχυρι μεταλλικι βάςθ και να ζχει όςο το δυνατόν μικρότερεσ 
διαςτάςεισ και βάροσ, τα οποία να αναφζρονται. 
 
2.4.1.7 Θ γεννιτρια κα ζχει τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ ςφμφωνα με τον πίνακα Π2.  
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ΠΙΝΑΚΑ: Π2 

 
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΕΝΝΘΣΡΙΑ Θ/Η 
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Παξαπνκπή           

 
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 
 
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.Π.Φ. = Λειτουργία με πλιρεσ φορτίο. 
 
Οι δφο τελευταίεσ γραμμζσ κα ςυμπλθρωκοφν από τον προμθκευτι. τθν τελευταία γραμμι κα 
αναγράφεται κάτω από κάκε τιμι και θ αντίςτοιχθ παραπομπι ςτθ ςελίδα ι ςτθν παράγραφο ι ςτο 
ςχεδιάγραμμα του κατατικεμζνου τεχνικοφ εγχειριδίου 
 
2.4.2. Αξιοπιςτία  
 
2.4.2.1 τθν προςφορά που κα κατατεκεί να γίνεται υποχρεωτικι αναφορά ςτο ςφςτθμα αξιοπιςτίασ που 
εφαρμόηει ο οίκοσ καταςκευισ (εργοςτάςιο) για τον πετρελαιοκινθτιρα, για τθ γεννιτρια και για το προσ 
προμικεια H/Z υπό μορφι βεβαίωςθσ του οίκου ι υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ςτθν οποία να 
βεβαιϊνονται ι να δθλϊνονται τα παρακάτω: 
 
α. Ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ του HZ είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2015  
β. Θ χρονολογία που ζχει καταςκευαςτεί το προςφερόμενο HZ.(Χρονολογία ίδια ι νεότερθ του 2017). 
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γ. τθν 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.).  
 
2.4.2.2 Διευκρινίηεται ότι ςτθν παραπάνω βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει κατά περίπτωςθ να 
φαίνεται: 
 
α. Ο φορζασ που πραγματοποίθςε τθν πιςτοποίθςθ. 
β. Θ χρονολογία πιςτοποίθςθσ του εργοςταςίου. 
γ. Ο χρόνοσ λιξθσ τθσ πιςτοποίθςθσ. 
δ. Ο αρικμόσ πιςτοποίθςθσ. 
 
2.4.2.3 Προςφορά χωρίσ τθν ανωτζρω βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι υπεφκυνθ διλωςθ του 
προμθκευτι τθσ παραγράφου 2.4.2.1 κα απορρίπτεται. 
 
2.4.3. Δυνατότθτα υντιρθςθσ 
 
2.4.3.1 Ο προμθκευτισ πρζπει να δθλϊνει ότι για το HZ: 
 
α. Τπάρχουν και κα το ςυνοδεφουν κατά τθν παράδοςι του: 
1) Σεχνικά 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).  
Πλιρθσ κατάλογοσ αναγκαίων ειδικϊν εργαλείων και ςυςκευϊν.  
β. Τπάρχει θ δυνατότθτα επιςκευισ – ςυντιρθςθσ, κακϊσ και θ παροχι ςχετικισ τεχνικισ 
πλθροφόρθςθσ είτε από τον ίδιο τον προμθκευτι είτε από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο. Προσ 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 υμμόρφωςθσ 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. 
γ. Διευκρινίηεται ότι τα προαναφερόμενα και τα κακοριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.4.4 και 2.4.5 
παρελκόμενα, εργαλεία, εξαρτιματα, ανταλλακτικά, ςυςκευζσ, τεχνικά εγχειρίδια, κατάλογοι 
ανταλλακτικϊν κ.λ.π. αφοροφν τθν παράδοςθ ενόσ μόνο HZ. Σα κακοριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.4.4, 
2.4.5 και 2.4.6 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 
υμμόρφωςθσ και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ): 
 
2.4.4. Ανταλλακτικά 
 
Με το Θ/Η κα παραδοκοφν και τα ακόλουκα : 
α. Δζκα (10) φίλτρα καυςίμου, πζντε (5) φίλτρα αζρα και δζκα (10) φίλτρα λαδιοφ. 
β. Μία (1) ςειρά ιμάντεσ. 
γ. Μία (1) πλιρθ ςειρά από ενδεικτικζσ λυχνίεσ του πίνακα ςτθν περίπτωςθ που ο πίνακασ διακζτει 
ενδεικτικζσ λυχνίεσ.  
δ. Μία (1) ςειρά αντικραδαςμικά. 
 
2.4.5. Εργαλεία 
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α. Μία (1) πλιρθ ςειρά απαραίτθτων κατςαβιδιϊν και κλειδιϊν θ οποία κα περιγράφεται ςτθν 
προςφορά. 
β. Οποιοδιποτε άλλο ειδικό εργαλείο κεωρείται απαραίτθτο για τθν ςυντιρθςθ και τθν εγκατάςταςθ 
του Θ/Η. 
 
2.4.6 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 κα προςφερκεί (να αναφζρονται ςτθν προςφορά ωσ χωριςτά τεμάχια 
και ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο υμμόρφωςθσ και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ).  
 
2.4.7 Συχόν 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), να αναφζρονται αναλυτικά με 
το κόςτοσ τουσ και τθν εργαςία τθν οποία εκτελοφν και ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο υμμόρφωςθσ και ςε 
παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ. 
 
3. Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Ζλεγχοσ – Όροι Αποδοχισ  
 
3.1. Εγγυιςεισ 
 
3.1.1. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ – Κακοριςμόσ Χρόνου Εγγφθςθσ 
 
α. τθν 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.). 
β. ε 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. 
γ. Θ μθ αποςτολι ςυνεργείου επιςκευισ, από τον προμθκευτι, δίνει το δικαίωμα ςτθν Τπθρεςία 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.  
δ. Όταν 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. 
ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν το αντικαταςτιςει, θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προςφφγει 
ςτθ δικαιοςφνθ. 
ε. Σο 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. τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ 
των θμερϊν μθ λειτουργίασ μετά το χρόνο των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν προςμετρϊνται και οι θμζρεσ 
αργίασ. 
 
3.1.2. Εγγφθςθ Δυνατότθτασ Εφοδιαςμοφ με Ανταλλακτικά 
 
Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθ δυνατότθτα εφοδιαςμοφ τθσ Τπθρεςίασ με ανταλλακτικά για 
τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ πλιρθσ, ανελλιπισ και ομαλι λειτουργία του. 
 
3.2. Εκπαίδευςθ – Διάκεςθ Προςωπικοφ 
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3.2.1 Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει εκτόσ από το μθχανικό που αναφζρεται ςτθν 
παράγραφο 2.3.10.θ) και το παρακάτω προςωπικό χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ: 
α. 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. 
β. 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 Τπθρεςίασ. Ο χρόνοσ διάκεςθσ του προςωπικοφ κα είναι το λιγότερο δφο (2) και το περιςςότερο τρεισ 
(3) εργάςιμεσ θμζρεσ και κα κακοριςτεί από τθν Τπθρεςία. Προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ κα 
υποβλθκεί από τον προμθκευτι και κα εγκρικεί από τθν Τπθρεςία. 
 
3.2.2 Θ εκπαίδευςθ –επίδειξθ ςτο χειριςμό τθ λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του Θ/Η –πίνακα μεταγωγισ 
(παράγραφοι 3.2.α και 3.2.β) κα βιντεοςκοπθκεί με μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι θ οποία κα 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά και κα παραδοκεί ςτθ Μονάδα ςε DVD.  
 
3.3. Ευκφνθ Ελζγχου Ποιότθτασ 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρουςίαςθ δελτίου όπου κα αναφζρονται αναλυτικά οι ζλεγχοι που 
ζγιναν πάνω ςτο Θ/Η και ςτον πίνακα μεταγωγισ κακϊσ επίςθσ και να αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ και 
το εργοςτάςιο καταςκευισ των επί μζρουσ ςτοιχείων (κινθτιρα μθχανι, θλεκτρομθχανι κ.λ.π.) που 
προςφζρει. 
 
Ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ κα γίνει από τθν επιτροπι ελζγχου και παραλαβισ που κα οριςτεί από το ΠΒΚ. 
 
3.4. Δειγματολθψία – Μζγεκοσ Μερίδασ και Δείγματοσ 
 
Σο Θ/Η για παραλαβι κεωρείται ςαν ζνα δείγμα και μια μερίδα μαηί με τον πίνακα μεταγωγισ. το Θ/Η κα 
γίνουν οι ζλεγχοι που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 3.5 και 3.6 αυτισ τθσ ΣΠ. 
 
ε 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. Σο ίδιο ιςχφει και 
για το 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. 
 
3.5. Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ 
 
Θ επιτροπι ελζγχου και παραλαβισ, ζχοντασ υπόψθ τθσ τουσ όρουσ τθσ προδιαγραφισ αυτισ, ελζγχει τα 
παρακάτω: 
 
α) Αν υπάρχουν τυχόν παραμορφϊςεισ ι κακϊςεισ ςτα υπό προμικεια υλικά και αν είναι καινοφριασ 
καταςκευισ.  
β) Αν τα υλικά ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ ΣΠ τθσ Τπθρεςίασ 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 Τπθρεςίασ). 
γ) Αν τα ανταλλακτικά, τα εξαρτιματα και τα παρελκόμενα είναι ςφμφωνα με τθν προςφορά του 
προμθκευτι και τθν ΣΠ τθσ Τπθρεςίασ.  
δ) Σθν ςυςκευαςία και τισ επιςθμάνςεισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4.1. – 4.3. 
ε) Σθν ςωςτι αναγραφι των ονομαςτικϊν ςτοιχείων (τφπου, τάςθσ κ.λ.π.). 
ςτ) Σθν φπαρξθ πλεγμάτων προςταςίασ ςτα κινοφμενα μζρθ.  
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3.6. Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ 
 
Ζλεγχοι και δοκιμζσ κα γίνουν: 
 
α) το 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)  
β) το 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) 
γ) το εργοςτάςιο του καταςκευαςτι του Θ/Η κα γίνει επίςθσ ποιοτικόσ και τεχνικόσ ζλεγχοσ του Θ/Η. 
Θα προςκομιςκεί κατά τθ φάςθ τθσ παραλαβισ το αντίςτοιχο Factory Acceptance Test (FAT) ζγγραφο. τισ 
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.   
Επιπλζον μετά τθν εγκατάςταςθ του Θ/Η κα εκδοκεί πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου του 
εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι του κζςθ. τισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ ςτο ταυρό, κα γίνουν οι 
ακόλουκεσ δοκιμζσ και ζλεγχοι μετά τθν εγκατάςταςθ του Θ/Η: 
 
3.6.1. 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) Σο Θ/Η κα τεκεί ςε λειτουργία με τα φορτία τθσ Μονάδασ και για όςο χρονικό διάςτθμα κρίνει θ 
επιτροπι.  
 
3.6.2. Χωρίσ φορτίο (εν κενό): 
 
α) Τπερτάχυνςθ τθσ μθχανισ 
β) Τπερκζρμανςθ τθσ μθχανισ 
γ) Αςτοχία εκκίνθςθσ τθσ μθχανισ (μετά από τρεισ προςπάκειεσ) 
δ) Φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν 
Όςον αφορά τον πίνακα μεταγωγισ, θ επιτροπι παραλαβισ κα εξακριβϊςει ότι λειτουργεί ικανοποιθτικά 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.4. Ενϊ κα προςκομιςτεί 
πιςτοποιθτικό δοκιμϊν ςειράσ. 
Επίςθσ κα ελεγχκεί και θ ςυνεργαςία του υφιςτάμενου Θ/Η με το νζο πίνακα μεταγωγισ (remote start, αν 
δίνει ςιμα ςυναγερμοφ ςτον νζο πίνακα μεταγωγισ κλπ).   
Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει κάκε άλλο ςυμπλθρωματικό ζλεγχο που κα κρίνει 
αναγκαίο, για να ελεγχκεί αν ικανοποιείται ι όχι αυτι θ ΣΠ. Οι εν λόγω ςυμπλθρωματικοί ζλεγχοι, κα 
πραγματοποιθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι.  
 
3.7. Όροι Αποδοχισ 
 
3.7.1 Εάν τα αποτελζςματα του μακροςκοπικοφ και εργαςτθριακοφ ελζγχου ανταποκρίνονται ςτο ςφνολο 
τουσ προσ τισ απαιτιςεισ αυτισ τθσ ΣΠ, το νζο Θ/Η, ο νζοσ πίνακασ τθσ μεταγωγισ και οι τροποποιιςεισ 
του υφιςτάμενου ΘΗ κα παραλαμβάνονται.   
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3.7.2 Με τον όρο «παραλαβι» εννοοφμε τθν παραλαβι υλικϊν και εργαςιϊν. Για τθ διευκόλυνςθ του 
ζργου τθσ επιτροπισ παραλαβισ διατίκεται Check list (ωσ παράρτθμα Γ).  
 
3.7.3 ε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Παραλαβισ 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.   
 
3.8 Τποχρεϊςεισ Προμθκευτι 
 
3.8.1. Τποβολι Εγγράφων για Αξιολόγθςθ 
 
Κάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα και πιςτοποιθτικά μαηί με τθν 
προςφορά του: 
 
α. Πλιρθ περιγραφι του προσ προμικεια Θ/Η,του πίνακα ελζγχου, και του πίνακα μεταγωγισ με πλιρθ 
τεχνικά χαρακτθριςτικά, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που προςδιορίηει ακριβϊσ το είδοσ και τον 
τρόπο λειτουργίασ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ϊςτε να διαπιςτϊνεται αν ςυμφωνεί με τθν ΣΠ τθσ 
Τπθρεςίασ και προςφζρει τεχνικά πλεονεκτιματα. Ειδικά για τον πίνακα κα αναφζρονται όλα τα υλικά 
που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ προζλευςθσ τουσ.   
β. Διαφθμιςτικό βιβλιάριο ι φυλλάδιο τθσ εταιρείασ (PROSPECTUS), εφόςον υπάρχει για το 
ςυγκεκριμζνο Θ/Η, που να περιζχει τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του. 
γ. Δφο (2) ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ του Θ/Η με διαςτάςεισ 8cm x 12cm, εφόςον αυτζσ δεν υπάρχουν 
ςτα PROSPECTUS τα οποία ζχουν κατατεκεί. 
δ. Τπεφκυνθ διλωςθ, κεωρθμζνθ, του Νόμου 1599/1986 άρκρο 8 του προμθκευτι ι του 
καταςκευαςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου αυτοφ, ςτθν οποία να δθλϊνεται: 
δ1) Ο παρεχόμενοσ χρόνοσ εγγφθςθσ του Θ/Η, ο οποίοσ δεν πρζπει να είναι λιγότερο από δφο (2) ζτθ και 
θ αποδοχι των κακοριηομζνων ςτθν παράγραφο 3.1.1 
δ2) Ότι υπάρχει δυνατότθτα υποςτιριξθσ του προσ προμικεια Θ/Η με ανταλλακτικά για δζκα (10) 
τουλάχιςτον χρόνια (παράγραφοσ 3.1.2), κακϊσ επίςθσ και με επιςκευζσ, βακμονόμθςθ, ςχετικι 
πλθροφόρθςθ κ.λ.π., όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.3.3 
δ3) Ότι το εργοςτάςιο καταςκευισ του Θ/Η διακζτει ISO 9001:2015 εν ιςχφ για τθ ςυναρμολόγθςθ Θ/Η, ο 
καταςκευαςτισ του πίνακα ελζγχου και του πίνακα μεταγωγισ διακζτει ISO 9001:2015 για τον ςχεδιαςμό, 
τθν καταςκευι και τθ ςυναρμολόγθςθ θλεκτρικϊν πινάκων κακϊσ και  οι καταςκευαςτζσ των επί μζρουσ 
ςυγκροτθμάτων (γεννιτρια, πετρελαιοκινθτιρασ) και των λοιπϊν υλικϊν είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 
9001:2015 εν ιςχφ.  τθν 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.). 
δ4) Ότι ο προμθκευτισ αναλαμβάνει (με ιδία δαπάνθ) τθν εκπαίδευςθ κατάλλθλου τεχνικοφ προςωπικοφ 
του ΠΒΚ, ςτθ λειτουργία, ςτισ επιςκευζσ, ςτθ ςυντιρθςθ, ςτον ζλεγχο και ςτα προςτατευτικά μζτρα 
αςφαλείασ του προςωπικοφ για το προσ προμικεια Θ/Η, όπωσ αναλυτικά κακορίηεται ςτθν παράγραφο 
3.2. 
δ5) Ο χρόνοσ προςκόμιςθσ και παράδοςθσ του εν λόγω Θ/Η, του νζου πίνακα μεταγωγισ και τυχόν 
απαιτοφμενων τροποποιιςεων ςτο υφιςτάμενο ΘΗ ςε λειτουργία ςτον τόπο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία. 
ε περίπτωςθ παραβίαςθσ του χρόνου παράδοςθσ κα ιςχφουν οι κυρϊςεισ που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 4.4.1.ε. 
ε. Μθχανολογικά, θλεκτρολογικά και θλεκτρονικά ςχζδια, κακϊσ και υπάρχοντα ςχεδιαγράμματα. Σα 
ςχζδια αφοροφν το Θ/Η, τον πίνακα ελζγχου και τον πίνακα μεταγωγισ.  (προαιρετικά μποροφν να 
προςκομιςτοφν κατά τθν φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ).  
ςτ. Διαφθμιςτικό βιβλιάριο ι φυλλάδιο του προσ προμικεια ΘΗ (PROSPECTUS) για τα επί μζρουσ 
προςφερόμενα ςυςτιματα (εφόςον υπάρχουν), που να περιζχει τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ 
(γεννιτρια, κινθτιρασ, πίνακασ ελζγχου, controller, μεταγωγικόσ διακόπτθσ κλπ).  
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η. Πλιρθ κατάλογο ανταλλακτικϊν (εικονογραφθμζνο) ςτον οποίο κα φαίνεται ο αρικμόσ ονομαςτικοφ 
(αν υπάρχει), ο αρικμόσ καταςκευαςτι, θ ονομαςία του ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και θ 
τιμι μονάδασ για: 
η1) Σα αναλϊςιμα υλικά – ανταλλακτικά (αν υπάρχουν) που απαιτοφνται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
ςυντιρθςθσ και τθσ λειτουργίασ του Θ/Η υπό κανονικζσ ςυνκικεσ για ζνα (1) χρόνο. *Πλιρθσ ςυλλογι 
ανταλλακτικϊν για τα μζρθ εκείνα που υφίςτανται φκορά (όπωσ ρουλεμάν, τςιμοφχεσ κλπ.), 
προβλεπόμενα λιπαντικά ι και άλλα ειδικά υγρά που απαιτοφνται για τθ λειτουργία του+. ε περίπτωςθ 
που δεν απαιτοφνται να αναγράφεται ρθτά ςτθν προςφορά και ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο υμμόρφωςθσ 
και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ. 
η2) Σθ ςυντιρθςθ του (ςε περίπτωςθ που δεν απαιτείται, να αναγράφεται ρθτά ςτθν προςφορά και 
ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο υμμόρφωςθσ και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ).  
θ. Πλιρθ κατάλογο (εικονογραφθμζνο) με τα τυχόν επιπλζον εξαρτιματα, ςυςκευζσ και ειδικά 
εργαλεία, τα οποία: 
θ1) Θα ςυνοδεφουν το εν λόγω Θ/Η και κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ τιμι (εκτόσ αυτϊν 
που κακορίηονται αναλυτικά ςτθν παροφςα περιγραφι ςε διαφορετικζσ παραγράφουσ) και κα 
αναφζρονται ςτον κατάλογο κατά αρικμό ονομαςτικοφ (αν υπάρχει), αρικμό καταςκευαςτι, ονομαςία 
τουσ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, τθν εργαςία τθν οποία εκτελοφν και τθν τιμι μονάδασ (ςε 
περίπτωςθ που δεν απαιτοφνται, να αναγράφεται ρθτά ςτθν προςφορά και ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο 
υμμόρφωςθσ και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ). 
θ2) Θα μποροφν να προςαρμοςτοφν ςτο προςφερόμενο Θ/Η για εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν 
ι κα κεωροφνται παρελκόμενα και κα αναφζρονται ςτον κατάλογο κατά αρικμό ονομαςτικοφ (αν 
υπάρχει), αρικμό καταςκευαςτι, ονομαςία τουσ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα κακϊσ και τθν τιμι 
μονάδασ. (Να αναγράφονται αναλυτικά με το κόςτοσ και τθν εργαςία τθν οποία εκτελοφν. ε περίπτωςθ 
που δεν απαιτοφνται, να αναγράφεται ρθτά ςτθν προςφορά και ςυγκεκριμζνα ςτο Φφλλο υμμόρφωςθσ 
και ςε παράγραφο αντίςτοιχθσ αρίκμθςθσ). 
κ. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ (ςφμφωνα με παράγραφο 3.8.3), ορκά ςυμπλθρωμζνο.  
ι. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν  οποία κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ.  
Βάςει των παραπάνω ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν και τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ, θ επιτροπι 
τεχνικισ αξιολόγθςθσ που κα ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό, κα προβεί ςτθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ 
για τθν Τπθρεςία προςφοράσ. 
 
Θ επιτροπι τεχνικισ αξιολόγθςθσ μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να ηθτιςει από κάκε ςυμμετζχοντα 
προμθκευτι ζγγραφεσ διευκρινίςεισ επί των αναγραφομζνων ςτθν προςφορά του, κακϊσ και 
οποιοδιποτε ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο για τθν εξακρίβωςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και των 
δυνατοτιτων του Θ/Η ι ακόμα, αν είναι δυνατό και τθν επίδειξι του ςε λειτουργία, χωρίσ καμία απαίτθςθ 
του προμθκευτι. 
 
 Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ των παραπάνω υλικϊν των παραγράφων 3.8.1.η και 
3.8.1.θ2). 
 
3.8.2. Παράδοςθ Εγγράφων – Εντφπων – Τλικϊν κατά τθν Παραλαβι 
 
Κατά τθν παράδοςθ του Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει 
τα παρακάτω: 
α. Πλιρθ 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. Σεχνικό 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 
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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. 
ε. Όλα 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. χζδια καλωδιϊςεων, ςυνδεςμολογίασ και λειτουργίασ του αυτοματιςμοφ και του ΕΘΗ, ςχζδιο του 
πίνακα ελζγχου και ςχζδιο του πίνακα μεταγωγισ. Σα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε ζντυπθ και ψθφιακι 
μορφι. Σα ςχζδια κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ. 
θ. Μθχανολογικά και θλεκτρικά ςχζδια για το Θ/Η.  Σα 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. Σα 
ςχζδια κα προςκομίηονται ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι. Σα 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. Πιςτοποιθτικά FAT, πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι 
του κζςθ και αποτελζςματα δοκιμϊν ςειράσ του πίνακα μεταγωγισ από τθν εταιρεία καταςκευισ του.   
ιβ.  Σα 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 τακμό Ραντάρ Νο 5 και το δεφτερο ΠΒΚ/Γ' ΚΤΠ/ΔΝΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ.  
Ιδ. Εγχειρίδιο εξαρτθμάτων του Θ/Η με τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ κάκε εξαρτιματοσ. 
3.8.3 Φφλλο υμμόρφωςθσ 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν προςφορά του να επιςυνάψει και Φφλλο υμμόρφωςθσ. Αυτό 
είναι φφλλο ςυςχζτιςθσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ περιγραφισ αυτισ, όπου ςτθν αντίςτοιχθ 
ςτιλθ αναγράφεται αν το προςφερόμενο υλικό είναι ςφμφωνο με τθν ΣΠ. ε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ κα 
αναφζρονται αναλυτικά όλεσ οι αποκλίςεισ (είτε αυτζσ αποτελοφν πλεονζκτθμα είτε μειονζκτθμα) του 
προςφερόμενου υλικοφ ςε ςφγκριςθ με τα ςτοιχεία τθσ περιγραφισ (δθλ. ο προμθκευτισ απαντά κατά 
αρικμθτικι ςειρά ςε όλεσ τισ παραγράφουσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ). Ακόμθ πρζπει ςτισ απαντιςεισ να 
γίνεται παραπομπι ςτα τεχνικά εγχειρίδια ι PROSPECTUS του Θ/Η και του πίνακα μεταγωγισ, τα οποία 
πρζπει να ςυνοδεφουν απαραίτθτα τθν προςφορά για να πιςτοποιείται θ ακρίβεια τουσ.  
 
4. Διάφορα 
4.1. υςκευαςία 
 
Θ ςυςκευαςία κα είναι κατάλλθλθ για αςφαλι μεταφορά. Θ ςυςκευαςία πρζπει να φζρει επί του 
εξωτερικοφ τθσ τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.3.  
 
4.2. Παράδοςθ – Παραλαβι 
 
Θ παράδοςθ του Θ/Η κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Μονάδασ ςτο τακμό Ραντάρ Νο 5 ςτο ταυρό 
Ακρωτθρίου νομοφ Χανίων, με δαπάνεσ του προμθκευτι οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν τιμι 
προςφοράσ. 
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Θ παραλαβι κα γίνει από αρμόδια επιτροπι του ΠΒΚ, θ οποία κατά τθν παραλαβι κα προβεί ςτουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ που περιζχονται ςτθν παράγραφο 3 χρθςιμοποιϊντασ το check list του 
παραρτιματοσ Γ.  
 
4.3. Επιςθμάνςεισ 
 
Σο Θ/Η κα φζρει  επί του εξωτερικοφ περιβλιματοσ τθσ ςυςκευαςίασ τα παρακάτω ςτοιχεία: 
 
α) Όνομα ι ςιμα του καταςκευαςτι. 
β) Ονομαςία υλικοφ. 
γ) Αρικμόσ τεμαχίων. 
δ) Αρικμόσ και θμερομθνία ςφμβαςθσ. 
ε) Σα ςτοιχεία τθσ προδιαγραφισ αυτισ. 
 
4.4. Άλλα Θζματα 
 
4.4.1.Προςφορζσ  
 
α) Ο Προμθκευτισ, μαηί με τθν προςφορά του, πρζπει να προςκομίςει και όςα κακορίηονται ςτθν 
παράγραφο 3.8.1. 
β) Ο Προμθκευτισ, μαηί με τθν προςφορά του, πρζπει να προςκομίςει  
β1) Φφλλο ςυμμόρφωςθσ, ορκά ςυμπλθρωμζνο κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ που κα δθλϊνει ότι ζλαβε 
γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ. Προςφορά χωρίσ Φφλλο υμμόρφωςθσ, ι/και χωρίσ τθν 
παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ κα ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ. 
β2) υμπλιρωςθ του πίνακα Π2, για διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  
γ) Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα υλικά και παρελκόμενα του Θ/Η και τθν 
εγκατάςταςθ τουσ κακϊσ και το νζο πίνακα μεταγωγισ. 
δ) Ο Προμθκευτισ, επίςθσ, πρζπει να εγγυθκεί τθν δυνατότθτα εφοδιαςμοφ τθσ Τπθρεςίασ με τα 
απαραίτθτα ανταλλακτικά για δζκα (10) χρόνια, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ, ανελλιπισ και καλι 
λειτουργία του Θ/Η. 
ε) Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και τοποκζτθςθ του Θ/Η και του πίνακα 
μεταγωγισ ςε ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ. Επιπλζον ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλλει 
ποινικι ριτρα, που κα κακοριςτεί ςτθ ςφμβαςθ, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ, ςτισ παρακάτω 
περιπτϊςεισ: 
ε1) Αν θ επιτροπι παραλαβισ δεν παραλάβει το Θ/Η και τον πίνακα τθσ μεταγωγισ για τυχόν παραβιάςεισ 
των όρων τθσ ςυμφωνίασ ι τθσ τεχνικισ περιγραφισ από τον προμθκευτι. 
ε2) Αν ο προμθκευτισ δεν παρευρεκεί τθν θμερομθνία που κα κακοριςτεί για τθν παραλαβι. Θ παραλαβι 
κα γίνει παρουςία του προμθκευτι ι νόμιμου εκπρόςωπου του.  
ςτ) Θ Τπθρεςία κα επιλζξει τθν πιο κατάλλθλθ και ςυμφζρουςα για αυτιν προςφορά, με βάςθ τα 
αναγραφόμενα από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικά και τεχνικά ςτοιχεία και τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ 
ΣΠ, όπωσ προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία.  
η) Κάκε πλθροφορία – διευκρίνιςθ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ για τθν παροφςα ΣΠ κα δίδεται 
εγγράφωσ από το ΠΒΚ, μετά από ςχετικι αίτθςθ, όπωσ προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία. 
 
Επιςθμαίνεται ότι κρίνεται απαραίτθτθ θ επίςκεψθ κάκε υποψιφιου προμθκευτι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
μονάδασ μασ, πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, προκειμζνου αυτόσ να ζχει αντίλθψθ του χϊρου και να 
ζχει λάβει υπόψθ του όλουσ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εγκατάςταςθ πριν κατακζςει τθν 
προςφορά του. Με ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, κα υπάρχει υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου 
προμθκευτι που κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ του Θ/Η. 
 
4.4.2. τοιχεία Κωδικοποιιςεωσ  
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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.  
 
4.4.3 Λοιποί Γενικοί  Όροι 
 
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. Όλο το προςωπικό κα φοράει τα προβλεπόμενα μζςα ατομικισ προςταςίασ, 
ειδάλλωσ κα εξζρχεται του ςτρατοπζδου. 
 
Ο προμθκευτισ και το προςωπικό του υποχρεοφνται να τθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ κατά 
τθν είςοδο και κατά τθν εργαςία τουσ ςτο τρατόπεδο και κα τουσ χορθγθκεί ςχετικι άδεια ειςόδου 
εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Νόμου. 
 
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 ΠΒΚ, που κα 
ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο .  
 
Προςφορζσ με εφάμιλλα και ανϊτερα, από τα απαιτοφμενα εδϊ, ποιοτικά -τεχνικά χαρακτθριςτικά δεν 
κα αποκλείονται. 
 
 Χειριςτισ κζματοσ: Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΔΕΓΚ/ΣΣΜ,  ΜΤ Αικ. Μαρκετάκθ τθλ 
2821026903, suppdivision@namfi.gr 
 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

"1" Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο 80 KVA.  

"2" Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο γηα ηα Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεύγε. 

"3" Check list Δπηηξνπήο Παξαιαβήο.  

 

mailto:suppdivision@namfi.gr
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ΠΡΟΘΖΚΖ "1" ΣΟ   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ  Γ’ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

  ΤΠΖΡΔΗΧΝ/ ΓΝΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ 
ΤΜΒΑΔΧΝ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 80 KVA 

 

Α/Α  ΚΡΗΣΖΡΗΟ   ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟ 

ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΑΡ/ΔΗ 

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

  ΟΜΑΓΑ Α         

1. 

Πξόζζεηα πξνζθεξόκελα παξειθόκελα, 
ζπζθεπέο θαη εξγαιεία εθηόο από απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 2.2, 
2.3.3.2, 2.3.3.3 θαη 2.3.3.4 ηα νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή.  

2.3.6 θαη 
2.3.5  

10%     

2 Πνηόηεηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθά πξόηππα 2.1 25%     

3 
Υαξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο ζύκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα  Π2 θαη βαζκόο απόδνζεο γελλήηξηαο 
γηα δηάθνξεο θνξηίζεηο (%) 

2.3.1, 
2.2.2.β 

25%   

 

4 
Υαξαθηεξηζηηθά θηλεηήξα  2.2.1 20%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 80,00%     

  ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 
δύν (2) έηε. 

3.1.1 10%     

2 
Δγγύεζε δπλαηόηεηαο εθνδηαζκνύ κε 
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. 

3.1.2 10%     

  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 20%     

 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 έσο 150 βαζκνύο. Ζ βαζκνινγία 
είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ηνπ θξηηεξίνπ. Ζ 
βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 150 βαζκνύο, όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη όξνη ηνπ θξηηεξίνπ. 
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Ζ βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο. Σν 
άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δύν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαίλεηαη από 100 
έσο 150 (ζύκθσλα κε άξζξν 86 παξάγξαθν 13 ηνπ Ν.4412/16 όπσο ηζρύεη ηξνπνηεκέλνο).  

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΡΟΘΖΚΖ "2" ΣΟ   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ  Γ’ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

  ΤΠΖΡΔΗΧΝ/ ΓΝΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ 
ΤΜΒΑΔΧΝ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  
ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΤΛΗΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 
ΣΔΥΝΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ 
PROSPECTUS 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ - 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

 Υαληά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Πξνκεζεπηήο 

Π Α Ρ Α Σ Ζ Ρ Ζ  Δ Η  : 

α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ππνρξεωηηθά όιεο νη παξάγξαθνη θαη' απόιπηε ζεηξά όπσο 
θαίλνληαη ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

β. ηε ζηήιε (β) δειώλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ Τιηθνύ ζπκθωλνύλ απόιπηα ή όρη κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηό ζα γίλεηαη 
κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν όηη "ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθωλία 
αλαγξάθνληαη ππνρξεωηηθά όια ηα πξνζθεξόκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε 
παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνύ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν 
ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - Σερληθνύ Δγρεηξηδίνπ, όπνπ θαίλεηαη θαη 
επηβεβαηώλεηαη όηη πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε 
παξάγξαθν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 
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δ. Γηα όζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε 
δηαθνξεηηθέο κνλάδεο από εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα δίλνληαη ππνρξεωηηθά νη ηύπνη 
κεηαηξνπήο απηώλ, θαζώο θαη επεμεγήζεηο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο από 
εθείλεο ηεο Σ.Π 

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΡΟΘΖΚΖ "3" ΣΟ   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ  Γ’ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

  ΤΠΖΡΔΗΧΝ/ ΓΝΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ 
ΤΜΒΑΔΧΝ 

    

CHECK LIST ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Σν κνληέιν γελλήηξηαο είλαη ζύκθσλν κε ην αληίζηνηρν 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

  

2 Σν κνληέιν θηλεηήξα είλαη ζύκθσλν κε ην αληίζηνηρν 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

  

3 Σν κνληέιν πίλαθα ειέγρνπ είλαη ζύκθσλν κε ην 
κνληέιν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

  

4 Οπηηθόο έιεγρνο γηα ηπρόλ παξακνξθώζεηο ή 
θαθώζεηο ζηα ππό πξνκήζεηα πιηθά 

  

5 Οη πηλαθίδεο πάλσ ζην Ζ/Ε θαη ζηνλ πίλαθα 
κεηαγσγήο ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ην όλνκα ηνπ 
θαηαζθεαζηή ή ην εκπνξηθό ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θιπ ζα είλαη αλζεθηηθέο ζην 
ρξόλν.   

  

6 σζηή αλαγξαθή ησλ νλνκαζηηθώλ ζηνηρείσλ (KVA, 
KW, θιπ) 

  

7 Πιέγκαηα πξνζηαζίαο γύξσ από ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ 
ςπγείνπ 

  

8 Πξνθπιαθηήξεο πάλσ από ηα θαπηά ζεκεία   

9 Νέν ζπζηήκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ γηα ην λέν Ζ/Ε, 
κε ζεξκνκνλσκέλν αγσγό εμάηκηζεο, ζηαζεξή θαη 
ζηηβαξή ζηήξημε ηνπ από ηελ νξνθή, ζηιαλζηέ 
εζσηεξηθά ηνπνζεηεκέλν θαη ζέζε θαη δηακόξθσζε 
ηεο εμόδνπ εμάηκηζεο ηέηνηα ώζηε λα απνθιείεηαη ε 
είζνδνο λεξνύ από ηε βξνρή.   

  

10 Νέν Ζ/Ε ζπλδεδεκέλν κε ην πθηζηάκελν δίθηπν 
θαπζίκνπ Ζ δεμακελή ηνπ Ζ/Ε θέξεη θαηάιιειε 
ππνδνρή από θαηαζθεπήο, όπνπ ζπλδέεηαη 
θαηάιιεινο ζσιήλαο κε βάλα δηαθνπήο ζε κόληκν 
δίθηπν θαπζίκνπ (όρη παηέληα).  

  

11 Οη νξαηέο νδεύζεηο ησλ θαισδίσλ είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε κεηαιιηθή ζράξα κε θαπάθη.  

  

12 Ο λένο κεηαγσγηθόο πίλαθαο έρεη γεληθό απηόκαην 
3πνιηθό δηαθόπηε. Απηόκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ –ΖΕ- 
OFF θαη Ζ/Ε1(θαηλνύξην) -Ζ/Ε2(SPS 80KVA) –OFF 
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13 Γείωζε ηωλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ δεύγνπο ζηνλ 
πίλαθα θαη γείωζε ηνπ νπδεηέξνπ ηνπ δεύγνπο ζην 
πθηζηάκελν δίθηπν γεηώζεωλ, απνηειέζκαηα 
κέηξεζεο γεηώζεωλ Ζ/Ε.  

  

14 Απνθαηάζηαζε ηπρόλ θζνξώλ ζε δάπεδα θαη ηνίρνπο 
πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
εγθαηάζηαζεο ηνπ Ζ/Ε. 

  

15 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ   

16  Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνο πξνκήζεηα Ζ/Ε κε 
πιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εηο δηπινύλ 

  

17 Γηαθεκηζηηθό θπιιάδην ηεο εηαηξείαο 
(PROSPECTUS), εθόζνλ ππάξρεη γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν Ζ/Ε, πνπ λα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζώο θαη γηα ηε γελλήηξηα, ηνλ 
θηλεηήξα θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ εηο δηπινύλ.  

  

18 Γύν (2) πιήξεηο ζεηξέο ηερληθώλ εγρεηξηδίωλ 
ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 1νπ – 3νπ 
θιηκαθίνπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ ζηελ ειιεληθή ή 
αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη αληίζηνηρσλ εγρεηξηδίσλ 
γηα ηα πεξηθεξεηαθά ζπγθξνηήκαηα ή 
ππνζπγθξνηήκαηα (ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά) πνπ ηπρόλ 
ππάξρνπλ. Σερληθό εγρεηξίδην γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ 
εηο δηπινύλ.  

 

  

19 Γύν (2) πιήξεηο θαηαιόγνπο αλαιώζηκωλ πιηθώλ 
– αληαιιαθηηθώλ (αλ έρνπλ δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά) γηα πιήξε ιεηηνπξγία γηα έλα (1) ρξόλν 
θαηά αξηζκό νλνκαζηηθνύ (αλ ππάξρνπλ), αξηζκό 
θαηαζθεπαζηή, νλνκαζία ηνπ πιηθνύ - αληαιιαθηηθνύ 
ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη ηελ ηηκή 
κνλάδαο. 

 

  

20 Όια ηα εξγαιεία θαη παξειθόκελα πνπ είλαη 
νπζηώδε θαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ Ζ/Ε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ 
(ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο) 
θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά, θαζώο θαη εθείλα 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή. 

  

21 Αλαιώζηκα πιηθά – αληαιιαθηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ ελ ιόγσ Ζ/Ε γηα έλα (1) ρξόλν (ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή θαη ζα 
παξαδίδνληαη αθνύ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά). 

  

22 Μεραλνινγηθά θαη ειεθηξηθά ζρέδηα γηα ην Ζ/Ε ζε 
έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή.  Σα παξαπάλσ ζρέδηα λα 
είλαη εηο δηπινύλ θαη λα έρνπλ ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο, 
ώζηε λα είλαη εύθνιε ε ζπληήξεζή ηνπ ΖΕ από 1ν 
κέρξη θαη 3ν θιηκάθην. Σα ζρέδηα ζα είλαη εμ’ 
εθηειέζεσο.  
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23 ρέδηα θαισδηώζεσλ, ζπλδεζκνινγίαο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ ΔΖΕ, ζρέδην ηνπ 
πίλαθα ειέγρνπ (ή ησλ πηλάθσλ ειέγρνπ) θαη ζρέδην 
ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο θαη θαηάινγν ησλ πιηθώλ ηνπ 
πίλαθα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο. Σα ζρέδηα ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή θαη ζα 
είλαη εμ’ εθηειέζεσο, θαζώο  

  

24 Έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξόληα 
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία 
ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο εξγνζηαζηαθόο 
αξηζκόο (SERIAL NUMBER). 

 

  

25 Έγγξαθε εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα ηα 
ρξόληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά.  

  

26 Πηζηνπνηεηηθά FAT, πξωηόθνιιν δνθηκώλ θαη 
ειέγρνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 
ηειηθή ηνπ ζέζε θαη απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζεηξάο 
ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο 
ηνπ.   

  

27 Γύν (2) DVD κε βίληεν ησλ νδεγηώλ ρεηξηζκνύ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε θαη ηνπ πίλαθα κεηαγσγήο, ην έλα 
ζα δνζεί ζην ηαζκό Ραληάξ Νν 5 θαη ην δεύηεξν ζην 
ΠΒΚ/Γ' ΚΤΠ/ΓΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ.  

 

  

28 Δγρεηξίδην εμαξηεκάησλ ηνπ Ζ/Ε κε ηνπο θσδηθνύο 
αξηζκνύο θάζε εμαξηήκαηνο. 

  

29 

Γνθηκέο Ζ/Ε κε ειεθηξηθό θνξηίν   

α) Γνθηκή ρξόλνπ αλάιεςεο θνξηίνπ.   

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

  

γ) Έιεγρνο απηόκαηεο ξύζκηζεο ηάζεο θαη 
ζπρλόηεηαο κε ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ από 0 έσο 
100% (ζηαζεξό θαη κεηαβαηηθό ζηάδην). 

  

δ) Έιεγρνο ζεξκνθξαζηώλ κεραλήο (λεξνύ –ιαδηνύ) 
θαη γελλήηξηαο. 

  

ε) Έιεγρνο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο   

ζη) Έιεγρνο ζπζηήκαηνο πξνζέξκαλζεο.   

δ) Έιεγρνο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ιηπαληηθνύ   

ε) Λεηηνπξγία Ζ/Ε κε ηα θνξηία ηεο Μνλάδαο γηα .... 
ώξεο (όζν ρξνληθό δηάζηεκα θξίλεη ε επηηξνπή) 

  

ζ) πλεξγαζία πθηζηάκελνπ Ζ/Ε κε ην λέν πίλαθα 
κεηαγσγήο (remote start, αλ δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνύ 
ζηνλ λέν πίλαθα κεηαγσγήο) 

  

η) Γνθηκή ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ δύν Ζ/Ε ζε 
πεξίπησζε ζθάικαηνο (εηθνληθό ζθάικα) 

  

30 Υσξίο θνξηίν (ελ θελό)   
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α) Τπεξηάρπλζε ηεο κεραλήο   

β) Τπεξζέξκαλζε ηεο κεραλήο   

γ) Αζηνρία εθθίλεζεο ηεο κεραλήο (κεηά από ηξεηο 
πξνζπάζεηεο) 

  

δ) Φόξηηζε ζπζζσξεπηώλ   

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπόδεηγκα Τπεύζπλεο Γήιωζεο 

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) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 1. Ζ παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο …………………….. 
ζην δηαγσληζκό πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ελόο Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο θαη ελόο πίλαθα 
κεηαγσγήο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην ηαζκό Ραληάξ Νν 5 ζην ηαπξό, πεξηνρή 
Αθξσηεξίνπ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  
22/2019 δηαθήξπμε. 

 2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ. 22/2019 ηνπ 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγσληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ 
Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 
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 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζσ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2019 

           Ο δειώλ 

  

                 (ππνγξαθή) 

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Καιήο Δθηέιεζεο) 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  

ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Ονομαςία Σράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

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

 

       Προσ: Πεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ  ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  ΑΡ…..  ΕΤΡΩ  (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 ……/2019 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ 
Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ και ενόσ πίνακα μεταγωγισ για τισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ ςτο τακμό 
Ραντάρ Νο 5 ςτο ταυρό, περιοχι Ακρωτθρίου του Νομοφ Χανίων, (αρ.διακ/ξθσ 22/2019) προσ κάλυψθ 
αναγκϊν ςασ.  

- Σο 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. 

-  ε 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 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/2019 

 

Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ και ενόσ πίνακα μεταγωγισ 
για τισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ ςτο τακμό Ραντάρ Νο 5 ςτο ταυρό, περιοχι Ακρωτθρίου του Νομοφ 
Χανίων. 

 

ιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………….. 2019 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΠΕΔΙΟΤ ΒΟΛΘ 
ΚΡΘΣΘ ςτον Παηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Σο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Σχθ (Ο) πυρίδωνα Κοςμά. 
  

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

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ  1 

Γενικά-Αντικείμενο φμβαςθσ-Π/Τ φμβαςθσ-υμβατικό Κόςτοσ 

 1. Θ παροφςα φμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/…../……………./……../…… …….. 
19/ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ απόφαςθσ του Δκτθ του ΠΕΔΙΟΤ ΒΟΛΘ ΚΡΘΣΘ, ανάμεςα ςτθ ………………………….,ΑΦΜ 
…………………… που κα καλείται ςτο εξισ «Προμθκευτισ», και ςτο Πεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΠΒΚ»  και 
αντικείμενό τθσ  αποτελεί θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ και ενόσ 
πίνακα μεταγωγισ για τισ εγκαταςτάςεισ του ΠΒΚ ςτο τακμό Ραντάρ Νο 5 ςτο ταυρό, περιοχι 
Ακρωτθρίου του Νομοφ Χανίων,, ςτο εξισ «ςυμβατικό υλικό», από τον Προμθκευτι, για τισ ανάγκεσ του 
ΠΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 22/2019. 

 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………. ευρϊ 
(……………,00 €), χωρίσ Φ.Π.Α. 
 
 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Χρόνοσ Παράδοςθσ 

  Θ παράδοςθ- τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει εφάπαξ με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι 
εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν παραγγελία. 

 

 ΑΡΘΡΟ  3 
Παραλαβι υλικϊν 

 
1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΠΒΚ, 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.  

Σο 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. 
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Τλικά 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. Σα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

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. 

Σο 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 ΠΒΚ. 

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 Τλικοφ του ΠΒΚ, 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.   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. 

            4.   τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

             5.   τθν 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. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 4. 

ΑΡΘΡΟ  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. 
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2. Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 

υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. 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 ΠΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

4. 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. 

ΑΡΘΡΟ  5 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 
 1. ε 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. τθν 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 ΠΒΚ, 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. 

ΑΡΘΡΟ  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 ΠΒΚ, 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. τθν περίπτωςθ αυτι του 



 

ελίδα 56 

                                                                                                                                                                                                 
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.  

τον 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. 

2. Ο Προμθκευτισ 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) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι του ΠΒΚ, 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. 

ΑΡΘΡΟ  7 
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
 1.   Ο Προμθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο ΠΒΚ/ΔϋΚΟΤ/ΔΠ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ Σράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ………………………………………. ευρϊ (…………… €). 

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

 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για πλθρωμι προμθκευτι 
 

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

 
  α. Σιμολόγιο προμικειασ. 
 
  β. Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υλικϊν (Εκδίδεται 
από το ΠΒΚ). 
 
  γ. Πιςτοποιθτικό 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). 
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  ε. Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Προμθκευτι και το 
IBAN ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
  ςτ. Γραμμάτιο χρζωςθσ από τθ Γενικι Διαχείριςθ του ΠΒΚ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
  η. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ). 
 
  θ. Κατά τθν παράδοςθ του Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα παρακάτω: 
 
   (1) Πλιρθ 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. 
 
   (2) 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. Σεχνικό εγχειρίδιο για τον πίνακα 
ελζγχου εισ διπλοφν. 
 
   (3) 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. 
 
   (4) 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. 
 
   (5) Όλα 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. 
 
   (6) 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). 
 
   (7) χζδια καλωδιϊςεων, ςυνδεςμολογίασ και λειτουργίασ του αυτοματιςμοφ και 
του ΕΘΗ, ςχζδιο του πίνακα ελζγχου και ςχζδιο του πίνακα μεταγωγισ. Σα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ και ψθφιακι μορφι. Σα ςχζδια κα είναι εξ’ εκτελζςεωσ. 
 
   (8) Μθχανολογικά και θλεκτρικά ςχζδια για το Θ/Η.  Σα 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. Σα ςχζδια κα προςκομίηονται ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι. Σα ςχζδια κα είναι εξ’ 
εκτελζςεωσ. 
 
   (9) Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί ςτθν 
προςφορά και ςτθν οποία κα φαίνεται και ο ςυγκεκριμζνοσ εργοςταςιακόσ αρικμόσ (SERIAL NUMBER). 
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   (10) Ζγγραφθ εγγφθςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τα χρόνια που ζχουν δθλωκεί 
ςτθν προςφορά. 
 
   (11) Πιςτοποιθτικά FAT, πρωτόκολλο δοκιμϊν και ελζγχου του εγκατεςτθμζνου 
εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι του κζςθ και αποτελζςματα δοκιμϊν ςειράσ του πίνακα μεταγωγισ από τθν 
εταιρεία καταςκευισ του. 
 
   (12) Σα 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. 
 
   (13) Δφο (2) DVD με βίντεο των οδθγιϊν χειριςμοφ λειτουργίασ του Θ/Η, του 
αυτοματιςμοφ και του πίνακα μεταγωγισ, το ζνα κα δοκεί ςτο τακμό Ραντάρ Νο 5 και το δεφτερο ΠΒΚ/Γ' 
ΚΤΠ/ΔΝΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ. 
 
   (14) Εγχειρίδιο εξαρτθμάτων του Θ/Η με τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ κάκε εξαρτιματοσ. 
 
 2. Σα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Π. 4056/3029/17-6-87 
Απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν/Τπθρεςία ΦΠΑ και  επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για τθν 
προμικεια υλικϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 
Ανωτζρα βία 

 
 11..  Σα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  δεν  ευκφνονται  για  τθ  μθ  εκπλιρωςθ  των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
 
 2. Ο Προμθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει, επικαλεςκεί και 
τεκμθριϊςει προσ το ΠΒΚ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σο ΠΒΚ 
υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο  ςχετικό  αίτθμα του Προμθκευτι,  
διαφορετικά,  με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 

AΡΘΡΟ 10 
Σροποποίθςθ φμβαςθσ 

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

AΡΘΡΟ 11 
Εκχϊρθςθ φμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Προμθκευτι 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 ΠΒΚ.  

AΡΘΡΟ 12 
     Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 
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  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. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. 
Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

 
ΑΡΘΡΟ  13 

Σελικζσ 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.  υντάχκθκε 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 ΠΒΚ/Δνςθ 
Προμ. & υμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Προμθκευτισ. 

 2. Σο ΠΒΚ 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   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                         Για το ΠΒΚ      Για τον Προμθκευτι 

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 

  

  

Τπιγόο (ΔΜ) Κσζηαξέινο Γεώξγηνο  

Σκρεο πκβάζεσλ  

 

 
xxxviii

 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxix
 Τπό 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.  


