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     ∆ιακήρυξη ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
  για την  

    «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β 
 

διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του  
 

∆ήµου Λαρισαίων» 
  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ:  Φ/Β συστήµατα  
 
∆ιεθνής Ανοικτός ∆ιαγωνισµός  µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού 
Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά 

 
 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα  ∆ηµαρχείο  

Ηµ. Μην. Έτος εβδοµάδας   Ι.∆ΡΑΓΟΥΜΗ 1-ΛΑΡΙΣΑ 
21/02/2012 ΤΡΙΤΗ 10.30. π.µ.  ΓΡΑΦΕΙΟ-14 -Η/Μ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.931.100,00 Ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 
Χρονική διάρκεια του Έργου : 6 Μήνες 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
αποστολής για δηµοσίευση στο ΦΕΚ της 
Εφ. της Κυβέρνησης (Τ∆∆) και στην Ε.Ε. 

 ∆ηµοσίευσης στις Ελληνικές Εφηµερίδες 

27/12/2011  ΕΩΣ  06/01/2012 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
 
β) ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ    Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ «∆ήµος ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 

URL ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

«Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  Φ/Β 
διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις 
του ∆ήµου Λαρισαίων» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

∆ήµος Λαρισαίων  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύµβαση προµηθειών 

Κωδικός CPV 09331200 

ΤΥΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη 
προσφορά και ηλεκτρονικό πλειστηριασµό 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατοµµυρίου  εννιακοσίων τριανταενός   χιλιάδων και 
εκατό  ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)  
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
∆ηµοτικοί πόροι -  ∆ΑΝΕΙΟ - 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

6 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον 
πενήντα δυο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Έξι  (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Έδρα του ∆ήµου Λαρισαίων 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη  21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10.30 π.µ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πέµπτη   22 ∆εκεµβρίου  2011 
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 Συντοµογραφίες - γενικά 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΕΕΕΚ Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου 

δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη 
ή αυτούς που αφορούν 

ΕΟΧ Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος 
ΝΠ∆∆  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 
ΝΠΙ∆ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 
ΟΕ Οικονοµική Επιτροπή 
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Ορισµοί διακήρυξης 
Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα 

υλοποιήσει το σύνολο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο ∆ήµος Λαρισαίων  η οποία θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός. 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι 
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν 
θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ 
εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο του ∆ήµου. 

Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Έργου 
(ΕΠΠΕ) 

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές 
αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των 
σύµβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τµηµατική – οριστική). 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ το σύνολο της υπό ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Μέση ηµερήσια αξία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηµατική αµοιβή της Σύµβασης µε τον 
αριθµό ηµερών της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ολοκλήρωσής του. 

Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το 
σύνολο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου Λαρισαίων ως 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη των συµβάσεων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύµβαση,  

β. τη ∆ιακήρυξη, 

γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,  

δ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.  

Συµβατική Τιµή η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί  

Συνολικό κόστος το συµβατικό τίµηµα της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ µε ΦΠΑ 

Φορέας Λειτουργίας ∆ήµος Λαρισαίων 

Φορέας Υλοποίησης ∆ήµος Λαρισαίων 

Κοστος ∆ιακήρυξης € 30 ή δωρεάν από το διαδίκτυο ( www.larissa-dimos.gr ) 
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Μ Ε Ρ Ο Σ     Α 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε ∆ιαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία και 

κριτήριο την συµφέρουσα για τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ οικονοµική προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου 

της προµήθειας : «προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε 

κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λαρισαίων » συνολικού Προϋπολογισµού  1.931.100,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%).  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός περιλαµβάνει στη διαδικασία του και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού 

που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε του όρους και τις διαδικασίες του παραρτήµατος V της παρούσας 

διακήρυξης . 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ έχει ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και θέση 

σε λειτουργία  σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την χρήση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες αυτές συνοψίζονται στις ακόλουθες:  

• Προκαταρκτική µελέτη της σκοπιµότητας της εγκατάστασης 

• Σχέδια, κατόψεις  του διατιθεµένου χώρου  για εξέταση σεναρίων κάλυψης του προσφερόµενου 

χώρου   

• Εγγραφή της δαπάνης στο ΕΠΠ 2011 

• Εγγραφή της δαπάνης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το οικ. έτος 2011. 

• Κατάθεση αιτήσεων στην ∆ΕΗ 

2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό θα αναλάβει: 

Α) Λεπτοµερή Μελέτη Εφαρµογής των Φωτοβολταϊκων Σταθµών µε τις εξής ενδεικτικές ενότητες: 

1. Τεκµηρίωση αρχιτεκτονικής ένταξης της εγκατάστασης στους επιλεγµένους χώρους 

2. Ενεργειακή µελέτη µε ανάλυση όλων των βασικών ενεργειακών µεγεθών και προσοµοίωση παραγωγής βάσει 

µετεωρολογικών στοιχείων ευλόγου χρονικού εύρους για τις συγκεκριµένες περιοχές. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης θα 

αφορούν µηνιαίες προβλέψεις παραγωγής ενέργειας για τουλάχιστο 20 χρόνια και θα οδηγούν µε τρόπο τεκµηριωµένο στην 

εκτιµώµενη ελάχιστη εγγυηµένη παραγωγή της εγκατάστασης. 

3. Αναλυτική περιγραφή της εσωτερικής συνδεσµολογίας του συστήµατος, της διαµόρφωσης των φάσεων και της διασύνδεσής 

του µε το δίκτυο της ∆ΕΗ 
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4. Ανάλυση όλων των επιµέρους υπολογισµών για τον καθορισµό του είδους και του πλήθους των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, του είδους και του πλήθους των αντιστροφέων, της διάταξής τους, των 

γωνιών στήριξης ως προς την ηλιακή τροχιά 

5. Υπολογισµούς της διατοµής των γραµµών ισχύος τόσο στο εσωτερικό της εγκατάστασης όσο και από 

και προς αυτή, ώστε η πτώση τάσης και φόρτισή κατά µήκος τους να διατηρείται εντός των 

επιτρεπτών ορίων 

6. Υπολογισµό όλων των βασικών ηλεκτρικών µεγεθών (ένταση, τάση, ισχύς) στις εισόδους/εξόδους 

κάθε δοµικού µέρους του συστήµατος 

7. Τεκµηρίωση της στατικής επάρκειας των εξαρτηµάτων στήριξης και των κατασκευών στις οποίες 

εδράζονται  

8. Περιγραφή των διατάξεων γείωσης και προστασίας  της εγκατάστασης και του τρόπου διασύνδεσής 

τους µε τις υφιστάµενες αντίστοιχες διατάξεις των κτιρίων και των εγκαταστάσεων. 

9. Περιγραφή του συστήµατος εποπτείας της εγκατάστασης 

10. Παρουσίαση του πλήθος και του είδους των απαιτούµενων εργασιών (κυρίων και συνοδευτικών), της 

σειράς και του τρόπου εκτέλεσής τους 

11. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου πρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης των Φ/Β πάνελς µε σκοπό 

την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών (εποπτεία, προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, 

κ.αλ).  

12. Αναλυτική περιγραφή ετήσιου τακτικού καθαρισµού και συντήρησης. 

13. Αναλυτική περιγραφή του συστήµατος παρακολούθησης και απεικόνισης των παραµέτρων 

λειτουργίας του συστήµατος. 

14. Περιλαµβάνεται κατάλογος σχεδίων της εγκατάστασης και κατ’ ελάχιστο: 

o Πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια  

o Σχέδια συνοδευτικών έργων (π.χ. σύστηµα γείωσης,  αλεξικεραυνου κλπ) 

o Μονογραµµικό διάγραµµα όλης της εγκατάστασης 

o Κάτοψη της εγκατάστασης µε αναλυτική σχεδίαση της θέσης των στοιχείων ως προς το 

υποκείµενο κτίριο 

o Τοπογραφικά σχέδια των οδεύσεων όλων των σχετιζόµενων µε την εγκατάσταση καλωδίων 

(ισχύος και τηλεπικοινωνίας) 

o Λειτουργικό διάγραµµα του συστήµατος εποπτείας 
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Β) Έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ή τροποποίηση υφισταµένων, που πιθανόν απαιτηθούν 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τέτοιου µεγέθους εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που για την έκδοση 

των παραπάνω απαιτούνται πρόσθετες µελέτες, αυτές περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου. 

Γ)Προµήθεια του εξοπλισµού  

    ∆)Μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού και εκτέλεση κύριων και συνοδευτικών έργων (πχ. εργασίες 

διαµόρφωσης χώρου και προσβάσεων, ασφάλισης, εξοπλισµός προστασίας κατά ηλεκτροπληξίας ατόµων και 

εγκαταστάσεων, γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας κ.αλ) 

Ε) Θέση σε λειτουργία και εκτέλεση δοκιµών καλής λειτουργίας, όπως θα τεκµηριώνονται από σχετικά 

πρωτόκολλα 

ΣΤ)Εκτέλεση όλων των έργων και εργασιών και γραφειοκρατικών διαδικασιών για την σύνδεση των 

σταθµών µε το δίκτυο( η δαπάνη των οργανισµών βαραίνει τον δήµο) 

Ζ)Εκπόνηση εγχειριδίου συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης  

Η) πιστοποίηση προσωπικού του ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών της εγκατάστασης. 

Θ) Ολοκληρωµένο χρονοδιάγραµµα ανά φάση και ηµέρα. 

   Ι) ηµέρες και ώρες εργασίας λαµβάνοντας ως δεδοµένο την µη όχληση των µαθηµάτων των σχολείων και 

γενικά της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

Η µεταφορά του εξοπλισµού προς τα  σηµεία  εγκαταστάσεων του ∆ΗΜΟΥ  θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνες 

του Αναδόχου. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο 

Ανάδοχος, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των 1.931.100,00 € (ενός εκατοµµυρίου εννιακοσίων 

τριανταενος   χιλιάδων εκατό  ευρώ ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Προσφορές που υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισµό απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται όλα τα κόστη και οι 

δαπάνες που σχετίζονται µε το αντικείµενο της προµήθειας, η αποκατάσταση βλαβών του συστήµατος µέχρι 

και τη λήξη της εγγύησης , και η τακτική συντήρηση και καθαρισµός για χρονικό διάστηµα 5 ετών από την 

ενεργοποίηση της σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ . 

Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από δηµοτικούς πόρους  µέσω  ∆ΑΝΕΙΟΥ . 
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4.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισµός γίνεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτοµερώς καθορίζονται στον ΕΚΠΟΤΑ 

και το Π∆ 394/96, διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω πλαίσιο:  

 

1. Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 

περί  συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεως στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, 

των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις της  

2. Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» 

3. Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30-9-2010) ∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη των δηµοσίων 

συµβάσεων-Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συµβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L. 335) 

4. N. 3468/2006 «παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας και 

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως 

τροποποιηθείς ισχύει από µεταγενέστερους νόµους ή διατάξεις. 

5. Την υπ’ αριθµ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, 

συµπληρώθηκε και ισχύει 

6. Τον Ν3463/06 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων  

7. Το Ν.2286/95 Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 

8. Το Ν.2471/99, άρθρο 8 (κρατικές προµήθειες) 

9. Το Π∆ 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΚΠ∆) της 4ης ∆εκεµβρίου 1996 

10. Το Π∆ 105/00 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα 

προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις  του Αρθ-2 της Οδηγίας ΕΟΚ-52/97 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997», στα σηµεία µε τα 

οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 

11. Το Π∆ 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το 

Κοινοτικό ∆ίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α/95), στα σηµεία µε τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε την 

οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 
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12. Το Π∆ 346/98 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το 

κοινοτικό ∆ίκαιο» (ΦΕΚ 230/Α/98), στα σηµεία µε τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε την 

οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 

13. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

 

και έχοντας υπόψη: 

 

• Την Π1/3701/31/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών.  

• Την  υπ. Αριθµ. 498/2011 απόφαση  της Ο.Ε  του ∆ήµου Λαρισαίων για την έγκριση διάθεσης πίστωσης .  

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στις 27/12/2011 για δηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης 

Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα του TED. Στη συνέχεια θα δηµοσιευθεί στον 

Ελληνικό τύπο και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήµου .  Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό 

τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.   

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ∆ιακήρυξη διατίθεται από τoν ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,   στη διεύθυνση 4ος όροφος ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 1, 

ΛΑΡΙΣΑ, τηλέφωνο 2413500283, fax  2410251339  , αρµόδιοι υπάλληλοι: ΧΑ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ , όλες τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή) και από 09:00 έως 15:00. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να την παραλάβουν µέχρι και έξι εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της 

ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 

 Ο δήµος παραδίδει   τα τεύχη το αργότερο εντός ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ηµερών από την παραλαβή της αίτησης, 

εφόσον αυτή υποβλήθηκε εγκαίρως σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 

και επιβαρυνθούν τα τέλη αποστολής. Ο δήµος Λαρισαίων  αποστέλλει τη ζητηθείσα διακήρυξη µέσω των 

Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιριών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 

την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

Οι παραλαµβάνοντες την ∆ιακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου 

(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, e-mail). Οι παραλήπτες του τεύχους της 

διακήρυξης υποχρεούνται να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων 

και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως στην ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  και να ζητήσουν νέο, πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν 

τηρηθεί το παραπάνω, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Το κόστος παραλαβής των τευχών της διακήρυξης ανέρχεται σε 30 €. 
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H διακήρυξη διατίθεται και στην ιστοσελίδα του ∆ΗΜΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ( www.larissa-dimos.gr )  από την 

οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να την «κατεβάσουν» δωρεάν.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών ανοικτός διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει τη 

προµήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία Φ/Β συστηµάτων  σε  σχολικά  κτήρια 

και εγκαταστάσεις του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  . 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που 

έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους 

έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους 

ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου. Επίσης δικαίωµα συµµετοχής έχουν υποψήφιοι προερχόµενοι από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει εµπορικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

 

2.1.2. Η ένωση προσώπων υποβάλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της είτε 

από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Όλα τα µέλη της ένωσης θα πρέπει να 

καλύπτουν την απαίτηση  της νόµιµης λειτουργίας τους σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 2.1.1. 

 

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 

προσφορά. Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, η  Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει 

πριν την υπογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της 

Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων για την 

εκτέλεση του έργου. 

Κάθε υποψήφιος µπορεί µεµονωµένα ή σαν µέλος ένωσης/κοινοπραξίας να συµµετάσχει µόνο σε µία 

προσφορά  στον παρόντα διαγωνισµό.  

Σε περίπτωση ενώσεων, ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων σε αυτές δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 

τριών  (3).  
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3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κάθε υποψήφιος που µετέχει στον διαγωνισµό οφείλει να αποδείξει επί ποινή αποκλεισµού:  

Α. ∆εν τελεί  υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη 

από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Β. ∆εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συµβιβασµού, αναγκαστικής 

διαχείρισης και έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Γ. ∆εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες 

βάσει απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση. 

∆. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο 

από τις αναθέτουσες αρχές. 

Ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος και του ελληνικού δικαίου.  

Στ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και του ελληνικού δικαίου.  

Ζ. ∆εν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων που απαιτούνται κατά εφαρµογή της νοµοθεσίας περί 

δηµοσίων συµβάσεων ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Η. ∆εν υπάρχει σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους 

που απαριθµούνται κατωτέρω: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

 

Προς απόδειξη των ανωτέρω οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, Υπεύθυνη 

∆ήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του υποψηφίου ή του νοµίµου εκπροσώπου του (και σε 

περίπτωση  ενώσεως προσώπων των  νοµίµων εκπροσώπων των µελών) στην οποία θα δηλώνει ότι η 

επιχείρησή τους πληροί τα κριτήρια όπως αυτά τίθενται στο  άρθρο  3 της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της διακήρυξης και ότι δεσµεύονται αν επιλεγούν να προσκοµίσουν όλα τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 
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Για τους προσφέροντες που δεν προβλέπεται από το νόµο στη χώρα τους υπεύθυνη δήλωση, αυτή µπορεί να 

αντικατασταθεί µε ένορκη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο της χώρας του.  

 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες και εξειδικευµένες γνώσεις στην προµήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών συστηµάτων προκειµένου να συµµετάσχουν στο 

διαγωνισµό. Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιηµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης 

ποιότητας σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας. 

Προς απόδειξη της Τεχνικής Ικανότητας και επί ποινή αποκλεισµού , για την ανάληψη της συγκεκριµένης 

σύµβασης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν Πιστοποιητικό περί του ότι διαθέτουν σύστηµα 

∆ιαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 για δραστηριότητες σχετικές µε προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία Φ/Β συστηµάτων.  

4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

4.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει την 21/02/2012 και ώρα Ελλάδας 11:00π.µ. . Προσφορές που 

κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσµες και δεν 

παραλαµβάνονται από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Εξαιρούνται τα συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία 

που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

4.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, 

υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά 

εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 

πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

4.2.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον 

υποψήφιο, η δε αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, κατά τον έλεγχο θα 

µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της 

προσφοράς. 

 

4.2.3. Οι προσφορές φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο στο πρωτότυπο. 

 
4.2.4 Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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4.2.5 Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του έργου δεν γίνονται δεκτές 

4.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για οχτώ (8) µήνες από την 

εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 

µικρότερο των οχτώ (8) µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

4.3.2 Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ απευθύνει 

έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

 

4.3.3 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει 

όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η 

ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

4.4. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Προς διευκόλυνση  των ενδιαφερόµένων και του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και προκειµένου όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι να λάβουν γνώση των ερωτηµάτων και των αντίστοιχων απαντήσεων, που θα δοθούν από 

τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να θέτουν εγγράφως διευκρινιστικά ερωτήµατα για το 

περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης, τουλάχιστον (6) εξι  εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής προσφορών. Τα ερωτήµατα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία τηλ  

2413500283    fax : 2410251339  από ώρα 08:00 έως και 15:00. 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ θα συλλέξει τα ερωτήµατα και θα εκδώσει τεύχος διευκρινήσεων στο οποίο θα 

περιέχονται οι απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήµατα το αργότερο (3) εργάσιµες πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών και εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί εγκαίρως σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω. Το τεύχος θα δηµοσιευθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα από όπου οι ενδιαφερόµενοι είναι 

υποχρεωµένοι να λάβουν γνώση του περιεχοµένου του, προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά τους. 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις ή 

διευκρινίσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή άλλης υπηρεσίας του Αναθέτοντος 

Φορέα. 

Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα  αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα της προκήρυξης και θα αποτελέσουν 

ενιαίο κείµενο µε αυτή και θα δεσµεύσουν τους υποψήφιους. 

 

4.5.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.5.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών την Τρίτη  21 του µήνα  

Φεβρουαρίου του έτους 2012  από ώρα 10.30 π.µ. µέχρι και 11.00 π.µ. . 



 

15 
 

4.5.2. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή. Ισχύει όµως µόνο στην 

περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό πρωτοκόλλου δηλαδή την προηγουµένη του διαγωνισµού 

εργάσιµη ηµέρα .  

4.5.3. Ο φάκελος της κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους 

φακέλους (οι οποίοι εφεξής καλούνται «Υποφάκελοι»):  

� Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 

(1) αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 του Μέρους Β της παρούσας 

διακήρυξης.  

� Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 

ένα (1) αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.2 του Μέρους Β της 

παρούσας διακήρυξης 

� Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει µόνο το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) 

αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 5.3 του 

Μέρους Β της παρούσας.  

 

Όλοι οι ανωτέρω Υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα αναγράφουν το είδος 

τους, δηλαδή Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  Φάκελος 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

4.5.4. Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ του κάθε ενός Υποφακέλου και σε κάθε σελίδα αυτών, θα αναγράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα υπάρχει συνεχής απόλυτη αρίθµηση από την πρώτη σελίδα των περιεχοµένων τους 

µέχρι την τελευταία και θα υπάρχει επίσης η µονογραφή του προσφέροντος. Το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ θα είναι το 

επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 

 

4.5.5. Στο φάκελο και στους Υποφακέλους θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η επωνυµία και η διεύθυνση 

του προσφέροντος, καθώς και οι εξής ενδείξεις:  

 

Προσφορά 

∆ιεθνής Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου για την 

 

Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λαρισαίων 

 

                Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: 21/02/2012 

 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία Πρωτοκόλλου του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ » 
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∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

4.5.6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρία 

ή ένωση εταιριών που υποβάλλει την προσφορά, προκειµένου να πρωτοκολληθεί.  

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 

5.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Στο φάκελο δικαιολογητικών θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να περιέχονται τα κάτωθι 

έγγραφα: 

 

5.1.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 

συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή (συµµετοχής) σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της 

παρούσας ποσού 96.555,00 € ίσου µε το 5% του προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται στο 

σχετικό Υπόδειγµα που βρίσκεται στο Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της  Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και στους λοιπούς 

συµµετέχοντες εντός πέντε ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µετά από σχετική αίτησή τους. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να 

καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. Κάθε 

µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες/µέλη της ένωσης . 

 

5.1.2.  Πρακτικό αρµόδιου οργάνου  

Η προσφορά πρέπει επίσης να συνοδεύεται από Πρακτικό αποφάσεων του ∆. Συµβουλίου του προσφέροντος 

µε το οποίο:  

� Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών  και ότι εγκρίνονται η 

συµµετοχή εκάστης της εταιρίας στο διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρίες µέλη της 

Ένωσης. 

� Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να 

υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, καθώς 

και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα 

στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 
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5.1.3. Υπεύθυνη δήλωση  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:  

α)  η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης την οποία έλαβε 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συµµετέχει µε µία (1) µόνο προσφορά στα πλαίσια του 

παρόντος διαγωνισµού, 

β)  η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της  προσαρασσόµενης  προµήθειας  και τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή, 

γ)  ο χρόνος ισχύς της προσφοράς τους ανέρχεται σε οχτώ µήνες από την επόµενη της ηµέρας του 

διαγωνισµού,  

δ)  παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε της Αναθέτουσας Αρχής 

για αναβολή, µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού,  

5.1.4. Υπεύθυνη ∆ήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του υποψηφίου ή του νοµίµου 

εκπροσώπου του (και σε περίπτωση  ενώσεως προσώπων των  νοµίµων εκπροσώπων των µελών) µε 

θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι α) η επιχείρησή του πληροί τα κριτήρια, 

όπως αυτά τίθενται στο 3. της διακήρυξης,  β) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόµιση 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του παραρτήµατος  της παρούσας προκήρυξης, σύµφωνα µε τους 

κατά περίπτωση όρους και προϋποθέσεις του της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

5.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται n άσκηση του επαγγέλµατός του. 

5.1.6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του υποψηφίου ή του νοµίµου 

εκπροσώπου του (και σε περίπτωση  ενώσεως προσώπων των  νοµίµων εκπροσώπων των µελών µε 

θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει  α) την χώρα προέλευσης και κατασκευής των 

υλικών που προσφέρουν. β )Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα 

προϊόντα της προσφοράς . Τα προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
5.1.7. Πιστοποιητικό περί του ότι ο υποψήφιος διαθέτει σύστηµα ∆ιαχείρισης ποιότητας σύµφωνα ISO 

9001:2008 για δραστηριότητες σχετικές µε προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β 

συστηµάτων. )  

5.1.8.  Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, δήλωση του κατασκευαστή για την αποδοχή της 

προµήθειας και για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα  (10) έτη τουλάχιστον . 
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5.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει: 

� Συµπληρωµένο ΕΝΤΥΠΟ 1: Τεχνική Προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που βρίσκεται στο 

παράρτηµα της παρούσας. 

� Συµπληρωµένο ΕΝΤΥΠΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Φ/Β    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  -  ΤΕΧΝΙΚΑ   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που βρίσκεται στο παράρτηµα της παρούσας. 

� Πίνακα συµµόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς   

� Πίνακα των ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων Φ/Β σε στέγες και δώµατα που εκτέλεσε ως Ανάδοχος 

� Τις αντίστοιχες συµβάσεις ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο από όπου θα προκύπτει η εγκατεστηµένη 

ισχύς σε KWp κάθε εγκατάστασης. 

� Βεβαίωση από τον κύριο των φωτοβολταϊκών σταθµών ότι η εγκατάσταση λειτουργεί ορθά και µε 

ασφάλεια, έχει συνδεθεί µε το ∆ίκτυο, που είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός,  σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της σύµβασης, στην οποία θα αναφέρονται: η εγκατεστηµένη ισχύς σε KWp, ο τόπος και το 

είδος της εγκατάστασης, καθώς και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας.  

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:  

� τεκµηριωτικό υλικό για το σύνολο του εξοπλισµού [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.]  

� βεβαιώσεις διαθεσιµότητας των κύριων µερών του εξοπλισµού από τους 

κατασκευαστές/προµηθευτές εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στην παρούσα. 

� οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

 
� Η προσκόµιση δείγµατος είναι υποχρεωτική για την διαπίστωση της ανταπόκρισης των 

προσφερόµενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου. 

o . Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτηµάτων µεταξύ των προσφερόµενων υλικών. 

o . Βαθµολόγηση και συµπλήρωση του πίνακα τεχνικής αξιολόγησης . 

Για τον λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει δείγµατα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από 

αυτήν µετά από έγγραφη ειδοποίησή της και σε εύλογο χρόνο. 

H τεχνική προσφορά θα είναι σε συµφωνία µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ( επί ποινή 

αποκλεισµού ).  

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι διαγωνιζόµενοι για την σύνταξη της τεχνικής προσφοράς τους  

παρέχονται : 

-  κατόψεις ΣΤΕΓΩΝ  των κτιρίων 

- Η δυνατότητα επίσκεψης στον χώρο εφόσον κρίνεται απαραίτητο µέχρι την διάρκεια της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών κατόπιν πρότερης συνεννόησης µε τον αρµόδιο  του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 
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5.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει συµπληρωµένο επί ποινή 

αποκλεισµού τον πίνακα  στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους κόστη που αθροίζονται 

στο  κόστος της προµήθειας.  

 

Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς ορθογραφικά λάθη, µουντζούρες κλπ. Το 

νόµισµα της προσφοράς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ευρώ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της.  

Οικονοµικές προσφορές ύψους µεγαλύτερου από τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, ως και κάθε είδους  δαπάνες 

µεταφοράς, ασφάλισης, αµοιβές κατασκευαστών ή και υπεργολάβων , ταξίδια, έξοδα προσωπικού κλπ θα 

επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, συνεπώς θα πρέπει  να λαµβάνονται υπόψη από τους διαγωνιζοµένους στην 

κατάρτιση των οικονοµικών τους προσφορών. 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η 

οποία θα οριστεί από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, κατά την οποία µπορούν να 

παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους εξουσιοδοτηµένους 

αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν στην Επιτροπή σχετική εξουσιοδότηση σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί να παρασταθούν. 

Ειδικότερα ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε παρακάτω σταδία : 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Α. Τη συγκεκριµένη ηµέρα, η Επιτροπή παραλαµβάνει το Φάκελο Υποψηφιότητας του κάθε Υποψηφίου, 

συντάσσει πίνακα µε τη σειρά που οι φάκελοι υποβλήθηκαν στον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και στη συνέχεια 

ελέγχει αν αυτός έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα και νοµότυπα. 

Β. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους και διαπιστώνει αν αυτοί περιέχουν τους 

προβλεπόµενους από την ∆ιακήρυξη τρείς επιµέρους Υποφακέλους. Αν ο φάκελος της προσφοράς δεν 

περιέχει τρείς επιµέρους Υποφακέλους, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Γ. Στη συνέχεια, κατά σειρά κατάταξης, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα αποσφραγίζεται ο Υποφάκελος 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η Επιτροπή µονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. η Επιτροπή υπογράφει 



 

20 
 

το εξωτερικό του Υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και του  Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», χωρίς να προβεί στην αποσφράγισή τους. 

∆. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην εξέταση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο κάθε 

υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την διακήρυξη, µε βάση τα δικαιολογητικά που αυτός έχει προσκοµίσει 

και περιέχονται στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποκλείονται από το διαγωνισµό όσοι δεν 

προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1. του Μέρους Β της παρούσας 

διακήρυξης. Η Επιτροπή εξετάζει και ελέγχει αν ο κάθε υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από 

την ∆ιακήρυξη µε βάση τα δικαιολογητικά που αυτός έχει προσκοµίσει και περιέχονται στον Υποφάκελο 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

Ε. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να 

καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα 

υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως 

«αποσαφήνιση» εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. 

Ως «συµπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε 

συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τη συνδροµή κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας.  

Γ. Κατόπιν του ελέγχου και της παροχής διευκρινίσεων, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρεται ποιοι γίνονται αποδεκτοί για τη συνέχεια του διαγωνισµού.  

 

Οι υποψήφιοι που δε γίνονται δεκτοί µετά την εξέταση των εγγράφων δικαιολογητικών που περιέχονται στον 

Υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Η 

προσφορά τους φυλάσσεται  και επιστρέφεται σε αυτούς µετά την ανάδειξη Αναδόχου. Οι σφραγισµένοι 

Υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται.  

ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Α. Ο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

∆ικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα εξετάσει την πληρότητα και αρτιότητα του φακέλου κάθε υποψηφίου 

δηλαδή αν στον φάκελο περιέχονται τα απαιτούµενα από την  διακήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

αποκλείονται από το διαγωνισµό.  

Η Επιτροπή θα εξετάσει  την τεχνική πρόταση εγκατάστασης, την ποιότητα του εξοπλισµού που θα 

εγκατασταθεί, την αρτιότητα του σχεδιασµού, τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ  και την 

εκτιµώµενη/ελάχιστη εγγυηµένη παραγωγή, όπως θα έχει τεκµηριωθεί. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή έχει το 

δικαίωµα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους συµµετέχοντες µε σκοπό την αποσαφήνιση τεχνικών 

ερωτηµάτων που µπορεί να δηµιουργηθούν ή την συµπλήρωση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς µε 

πρόσθετα στοιχεία που µπορεί να κριθούν απαραίτητα για την αξιολόγηση της τεχνικής αρτιότητας της 

πρότασης. Η τεχνική αρτιότητα της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή όχι της συµµετοχής στο επόµενο 

στάδιο του διαγωνισµού. 
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 Όταν ένα από τα  κριτήρια δεν καλύπτει τα αποδεκτά όρια τιµών που ορίζει ο παρακάτω πινάκας η 

προσφορά του διαγωνιζόµενου κρίνεται απαράδεκτη και αποκλείεται η συµµετοχή του από τα επόµενα 

στάδια του διαγωνισµού. 

 

δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθµολογηθεί µια προσφορά έ είναι να κριθεί αποδεκτή η  

Τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η Τεχνική Προσφορά είναι τα ακόλουθα: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΙΜΩΝ( ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

Β1. .Εγγύησης καλής κατασκευής  

των πάνελ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ-  

ΕΤΗ 10% Η προσφορά θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη ή ίση 

των 10 ετών 

Β2. . ∆ιάρκεια εγγύησης καλής 

λειτουργίας των µετατροπέων 

ΕΤΗ 10% Η προσφορά θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη ή ίση 

των 10 ετών 

Β3.  ∆ιάρκεια εγγύησης καλής 

λειτουργίας για το σύνολο της 

εγκατάστασης 

ΕΤΗ 10% Η προσφορά θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη ή ίση 

των 10 ετών 

Β4.  Αποδεδειγµένη εµπειρία στην 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων (όπως προκύπτει 

από τον κατάλογο του 

προµηθευτή  των 

εγκατεστηµένων 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων για 

τα οποία έχει γίνει οριστική 

παραλαβή σε στέγες, σκέπαστρα  

και δώµατα   

KWp 5% Χωρίς ελάχιστο ή µέγιστο 

περιορισµό 

Β5. Ελάχιστη εγγυηµένη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
πρώτα 12 έτη  90%  επί της 
ονοµαστικής ισχύος των πλαισίων 

KWh 60% µεγαλύτερο ή ίσο του 

90%επι της ονοµαστικής 

ισχύος των πλαισίων για 

τα πρώτα  12 έτη   

Β6. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Ηµέρες 5% Η προσφορά θα πρέπει να 

είναι µικρότερη ή ίση των 

6 ΜΗΝΩΝ 
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Η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς κάθε Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

 

ΣΒΤΠ = Β1Χ0,1+Β2Χ0,1+Β3Χ0,1+Β4Χ0,05+Β5Χ0,60+Β6Χ0,05 

 

Όπου : 

� Β1 ορίζεται ο βαθµός για το κριτήριο 1, και  η τιµή  που προσφέρεται για το κριτήριο 1 κυµαίνεται  

από  50 βαθµούς  ( πενήντα ) ελάχιστη   έως   100 ( εκατό ) βαθµούς µέγιστη.  

� ΣΒΤΠ ορίζεται ο Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς, Β1 ο βαθµός στο κριτήριο 1, Β2 ο 

βαθµός στο κριτήριο 2 κοκ. 

 

Κατόπιν του ελέγχου και της παροχής διευκρινίσεων, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρεται 

ο πίνακας αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 

Το πρακτικό κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες. Συγχρόνως, οι συµµετέχοντες καλούνται σε 

συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να λάβουν γνώση του περιεχοµένου των φακέλων«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και   

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Οι υποψήφιοι που δε γίνονται δεκτοί µετά την εξέταση των φακέλων  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Η προσφορά τους φυλάσσεται  και 

επιστρέφεται σε αυτούς µετά την ανάδειξη Αναδόχου. Οι σφραγισµένοι Υποφάκελοι  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Α. Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των λοιπών στοιχείων των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί µε 

σχετική πρόσκληση προς στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι δεν θα έχουν αποκλειστεί κατά τα προηγούµενα 

στάδια του διαγωνισµού και οι οποίοι µπορούν να παρίστανται µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους. Οι Υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραµένουν 

µέχρι την επιλογή Αναδόχου. 

Β. Κατά την αποσφράγιση του Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µονογράφονται κατά φύλλο οι 

οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων από τα µέλη της Επιτροπής. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των 

οικονοµικών στοιχείων προς τους παριστάµενους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των φακέλων 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής  

Γ. Η Επιτροπή στη συνέχεια και σε κλειστές συνεδριάσεις θα ελέγξει αρχικά τη συµφωνία ή µη κάθε 

οικονοµικής προσφοράς µε την Προκήρυξη και τους όρους αυτής. Εφόσον διαπιστωθεί  ότι από την 

προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,  είτε παραβίαση των σχετικών όρων της 
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παρούσας Προκήρυξης, τότε η προσφορά αυτή απορρίπτεται. Αποκλείονται του διαγωνισµού και δεν 

αξιολογούνται οικονοµικές προσφορές, που υπερβαίνουν το ύψος του προϋπολογισµού του έργου. Εάν στο 

διαγωνισµό οι προσφερόµενες  ή είναι υπερβολικά χαµηλές και ειδικότερα µικρότερες του 50% του 

προϋπολογισµού του έργου, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την 

απόρριψή της. Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στην οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσιών ή στις 

επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει. Εάν και µετά την παροχή των 

στοιχείων αυτών οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές απορρίπτονται. 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

∆ιαδικασία τελικής αξιολόγησης προσφορών  - επικρατέστερη προσφορά 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη προσφορά. Για την επιλογή της 

συµφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:  

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής  

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  

- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο 

στάδιο της αξιολόγησης  

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο 
τύπο :  
 
 
 
 
 
                                           ΣΒΤΠ 
           ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(Η)  =     ------------------------------------- 
                                 ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο  (Η)    . 

 

 

Σε κάθε στάδιο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικά στα οποία 

τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών.  
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των προσφορών. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 

εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση 

αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από 

τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε 

ενώπιών της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος από κάθε 

πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων από τον Προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των Προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο 

που θα ορίζει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

προσφοράς. 

Ο ∆ήµος ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.  

 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός  

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικών 

προσφορών και οικονοµικών προσφορών) ,ο ∆ήµος Λαρισαίων  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό 

πλειστηριασµό µε τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

µέχρι και την οικονοµική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού 

θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα διεξαχθεί µόνον εφόσον ο αριθµός των αποδεκτών 

προσφορών µετά την πλήρη αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (2). 
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Η διεξαγωγή του πλειστηριασµού θα παρακολουθηθεί από επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισµού. 

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού, η εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E, στο internet site της οποίας θα διεξαχθεί ο πλειστηριασµός, θα 

παραδώσει στην επιτροπή, έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσµα 

του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο θα καταγράψει τα 

αποτελέσµατα της διεξαγωγής του πλειστηριασµού και θα κατατάξει τις προσφορές σε 

Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόµενης τιµής κάθε 

υποψηφίου, όπως αυτές διαµορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασµού. Η συνολική τιµή, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και 

κατάταξη των προσφορών. 

Η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Οικονοµική Επιτροπή το προαναφερόµενο πρακτικό της από το 

οποίο θα προκύπτει και ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

7.ΈΛΕΓΧΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ .1 
 
Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 

κατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα ( µετακινήσεων , διαµονής και διατροφής ) της 

ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν 

λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται µε συνέπεια τον αποκλεισµό του από τα επόµενα στάδια . 

 
8. DUMPINNG– ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  
 
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας 

του προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης, η 

προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της 

χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην 

περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την 

κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν 

στην προσφορά των ενδιαφερόµενων. 

2. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο 

πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν 

µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του 

                                                
1 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισµών έπειτα από το αριθµ. Π1/6852/5-12-
2001 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. 

3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον 

Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 

και εφαρµόζει, στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.2. 

 
 

9.ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 

138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 

ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

10.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν προσφυγή κατά των πράξεων ή παραλείψεων της υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του νόµου 2522/97 και συγκεκριµένα εντός πέντε (5) ηµερών από τότε 

που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της ισχυριζόµενης ως παράνοµης πράξης ή παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

∆ικαιούνται επίσης να υποβάλουν ένσταση, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 

11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως προς τη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου , η οποία & αποφαίνεται 

τελικά, µε ταυτόχρονη κοινοποίησης στην επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αυτή γνωµοδοτεί 

προς το ανωτέρω αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονοµική Επιτροπή). 

Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής κοινοποιείται µε φαξ στον ενιστάµενο – προσφεύγοντα. Οι προσφέροντες δικαιούνται επίσης να 

υποβάλουν προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για λόγους 

νοµιµότητας και ουσίας, κατά των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 150 του Ν.3463/06) που 

επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο 

Γενικός Γραµµατέας εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 

ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Ένσταση κατά 

                                                
2 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε την αριθµ. Π1/2142/4-6-2002 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών 2002». 
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της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν 

υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 

των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 

φροντίδα. Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την 

αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η σύντµηση του χρόνου 

αυτού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται 

από τις σχετικές διατάξεις. 

2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, µόνο 

από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο 

∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 

της στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  

3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του 

διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική  Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-

152 του Ν. 3463/2006. 

5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 

Οικονοµικής  Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή 

σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
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11.ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ –∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

11.1.Ανάδοχος θα επιλεγεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά για τον ∆ΗΜΟ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ . Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µικρότερου από το προκηρυχθέν έργο, µέχρι 

ποσοστού 30% επί του φυσικού αντικειµένου, µε ανάλογη διαφοροποίηση του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης.  

11.2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού και εντός 

προθεσµίας ΠΕΝΤΕ ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν , οφείλει να 

υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης ( ΑΡΘΡΟ 30) της ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.  

11.3.Μετά την εµπρόθεσµη υποβολή του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού προβαίνει στον έλεγχο του φακέλου, σύµφωνα µε την διακήρυξη, µε βάση τα δικαιολογητικά 

που αυτός έχει προσκοµίσει και περιέχονται στο φάκελο «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει και ελέγχει αν ο  υποψήφιος Ανάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις που 

τίθενται από την ∆ιακήρυξη µε βάση τα δικαιολογητικά που αυτός έχει προσκοµίσει και περιέχονται στον 

Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» και συντάσσει σχετικό πρακτικό  

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο [∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης]  τότε αποκλείεται του διαγωνισµού εκπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και ο 

∆ΗΜΟΣ  έχει το δικαίωµα να καλέσει τον δεύτερο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο σαν υποψήφιο Ανάδοχο 

σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία  

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει την ευχέρεια κατά την κρίση της να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αποσαφηνίσει ή να συµπληρώσει τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως «αποσαφήνιση» εννοείται η 

χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συµπλήρωση» 

υποβληθέντων στοιχείων νοείται η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη 

υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» τη συνδροµή κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας.  

Κατόπιν του ελέγχου και της παροχής διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στο ∆. Συµβούλιο του 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ . 

 

12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
12.1.Κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής .Επιτροπής  του ∆ΗΜΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ . 

 

12.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της 

απόφασης της Οικονοµικής .Επιτροπής  , να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας 

τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα:  



 

29 
 

� Συµφωνητικό έγγραφο σύστασης κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή 

κοινοπραξία προσώπων. Στην περίπτωση κοινοπραξίας, ο τύπος του εγγράφου είναι 

συµβολαιογραφικός.  

� Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση, στην περίπτωση που ο 

Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία προσώπων.  

� Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη 

και κατά το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 

 

Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη 

∆ιακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου. Η Σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 

αυτή στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

 

12.3.Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η Κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη Σύµβαση εντός της ορισθείσας προθεσµίας ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της 

Σύµβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση. Στην περίπτωση που εξ αυτού του 

γεγονότος επαναληφθεί ο διαγωνισµός, ο κηρυχθείς έκπτωτος βαρύνεται µε τα έξοδα επαναλήψεως του 

διαγωνισµού, καταπίπτει δε υπέρ του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής χωρίς καµία 

άλλη προϋπόθεση ή ενέργεια. ∆εν αποκλείεται επίσης ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ να αξιώσει επιπροσθέτως 

και κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που ενδεχοµένως θα υποστεί από την ως άνω συµπεριφορά του 

επιλεγέντος και κληθέντος να υπογράψει τη σύµβαση. ο ∆ΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ έχει την ευχέρεια, αντί της 

επανάληψης του διαγωνισµού, να κατακυρώσει το διαγωνισµό στον αµέσως επόµενο κατά σειρά 

αξιολόγησης συµµετέχοντα (στον δεύτερο επιλαχόντα δηλαδή). 

 

13. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Ο ∆ήµος Λαρισαίων  διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα: 

 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε ή χωρίς τροποποίηση των 

όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι 

συµµετέχοντες σ’ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών 

που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 

 

β) επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω διαπραγµάτευσης και χωρίς να 

προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

> Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν 

δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και 

µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από αίτηµα της. 



 

30 
 

> Για συµπληρωµατικές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση και οι οποίες, λόγω µη 

προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της προµήθειας, όπως 

περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα 

που εκτελεί τις προµήθειες αυτές. 

 
 
                                                                                      
                   ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η/Μ 
 
 
 
Γεωργία   ΧΑ∆ΟΥΛΟΥ          Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       ∆ηµήτρης  ΧΑΤΖΙΚΟΣ  
 
 
                                                       
 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN 
 
 

 
Ασηµίνα  ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

1. ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να προβεί στην προµήθεια εγκατάσταση 

και θέση σε λειτουργία  των φωτοβολταϊκων σταθµών σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην διακήρυξη 

και στην προσφορά του Αναδόχου.   

2. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα παρακάτω έγγραφα, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συµπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης, που θα καταρτιστεί και ταξινοµούνται κατά σειρά ισχύος: 

1.Σύµβαση 

2.Η διακήρυξη και τυχόν διευκρινιστικές Απαντήσεις 

3.Προσφορά του Αναδόχου  

 

Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι 

στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά 

προτεραιότητας που ορίζεται  ανωτέρω. 

Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται, πριν την υπογραφή της σύµβασης, αν 

τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόµενοι για τη 

διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  των φωτοβολταϊκων σταθµών, θα ολοκληρωθεί  µέσα σε 6 

(ΕΞΙ)  ΜΗΝΕΣ  από την υπογραφή της σύµβασης. 

Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να έχει υποβάλει αίτηση ενεργοποίησης 

της σύµβασης για λογαριασµό του ∆ήµου η οποία θα έχει εγκριθεί από τη ∆ΕΗ µε αποτέλεσµα να έχει 

ενεργοποιηθεί η σύνδεση.  Ολοκλήρωση του έργου θεωρείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης των Φ/Β 

συστηµάτων µε τη ∆ΕΗ ως συνέχεια σχετικής σύµβασης συµψηφισµού. 

Παράταση της προθεσµίας για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία είναι δυνατόν να δοθεί µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου µετά από σχετικό έγγραφο αίτηµα του Αναδόχου, στο οποίο επικαλείται και στοιχειοθετεί ο 

Ανάδοχος σοβαρούς λόγους καθυστέρησης, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του, εφόσον το αίτηµα αυτό 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της . Για το δικαίωµα παράτασης δεν µπορεί ο Ανάδοχος να επικαλεστεί λόγους, 

που αφορούν την χρηµατοδότηση του έργου. 
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 4. ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1ο   στάδιο : Εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ θα γνωστοποιήσει 

στον Ανάδοχο το Επιβλέπων όργανο της σύµβασης και αντίστοιχα ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει 

στον ∆ΗΜΟ τον υπεύθυνο εργασιών από πλευράς του. Ο Ανάδοχος εντός 25 εργάσιµων ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης θα εκπονήσει και θα καταθέσει για έγκριση στον ∆ΗΜΟ  την µελέτη εφαρµογής. Σε 

περίπτωση που θεωρήσει ότι η  µελέτη εφαρµογής δεν καλύπτει του όρους της διακήρυξης ή τη θεωρήσει 

ελλιπή υποχρεούται µέσα στην προθεσµία των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να την επιστρέψει στον Ανάδοχο 

µε παρατηρήσεις και ο Ανάδοχος υποχρεούται να την υποβάλει ορθά εκ νέου  εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών και ο ∆ΗΜΟΣ  να την εγκρίνει εντός ιδίου χρονικού ορίου πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Ο Ανάδοχος 

µπορεί να προβεί στην έναρξη  κάθε είδους εργασιών µόνο µετά την λήψη της έγκρισης της Μελέτης 

Εφαρµογής από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ   

2ο στάδιο: Μετά την ως άνω έγκριση ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον εξοπλισµό  και θα ξεκινήσει την 

εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα θα υποβάλει για λογαριασµό του 

∆ήµου τις σχετικές αιτήσεις στη ∆ΕΗ για την υπογραφή σύµβασης σύνδεσης, την υπογραφή 

σύµβασης συµψηφισµού και την υποβολή αίτησης ενεργοποίησης. 

3ο στάδιο: Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  την 

ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία του συστήµατος.  

Να σηµειωθεί ότι όλες οι προαναφερθείσες εργασίες εντάσσονται στο χρονικό όριο  που προβλέπεται 

από την Σύµβαση.  

4ο στάδιο : ∆υο µήνες µετά την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ   θα 

προχωρήσει στην ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του συστήµατος. Σε περίπτωση που Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

διαπιστώσει δυσλειτουργία του συστήµατος,  µπορεί να µην προχωρήσει στην προσωρινή παραλαβή και 

ειδοποιεί τον Ανάδοχο σχετικά προκειµένου αυτός να αποκαταστήσει το πρόβληµα . 

  5ο  στάδιο : Ένα έτος µετά την προσωρινή παραλαβή και εφόσον δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα στη 

λειτουργία του συστήµατος ο ∆ΗΜΟΣ  θα προχωρήσει στην ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του συστήµατος. 

  

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

5.1 Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήµατος, θα υλοποιηθεί µε αποκλειστική επιµέλεια και 

ευθύνη του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  για όποιες εργασίες 

προγραµµατίζει να εκτελέσει.   

Οι οποιεσδήποτε εργασίες θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο µετά από προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση του  

∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , που δεν θα µπορεί να την αρνηθεί παρά µόνο επικαλούµενος σπουδαίο λόγο. Οι 

εκτελούµενες εργασίες από τον Ανάδοχο θα πρέπει να γίνονται µε την τήρηση όλων των απαιτούµενων 

µέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων( βλέπε παράρτηµα) καθώς και τυχόν γειτνιάζοντος 

εξοπλισµού ή οχηµάτων (, αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και άλλων ιδιοκτησιών τόσο του ∆ΗΜΟΥ όσο 

και των εργαζοµένων ή επισκεπτών εντός του χώρου )   
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5.2 Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου προκληθεί βλάβη στο χώρο  όπου θα εγκατασταθεί 

ο εξοπλισµός, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει  άµεσα και µε δαπάνες του, την προκληθείσα 

βλάβη.  

5.3. Με την οριστική παραλαβή ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  αποκτά αυτοδικαίως την κατοχή και κυριότητα του 

εξοπλισµού και του συστήµατος συνολικά .  

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

6.1.Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης  τεκµαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των 

συνθηκών εκτέλεσης του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης. Αναλαµβάνει δε την εκτέλεση της 

σύµβασης, θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσής του δεν τον 

απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.  

 

6.2.Ο Ανάδοχος ευθύνεται  για την άρτια εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης 

και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της  σύµβασης.  

 

6.3.Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Επιβλέποντος. Κάθε ελάττωµα 

ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο, πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν µέσα σε 

εύλογη προθεσµία, που καθορίζεται από τη σύµβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το Επιβλέπων όργανο.   

 

6.4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ελαττώµατα, παραλείψεις ή βλάβες του συστήµατος,  

Τυχόν, κατά της έγγραφης γνωστοποίησης, ένσταση του Αναδόχου δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση 

συµµόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.  

 

6.5.Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώµατα ή τις διαπιστωθείσες 

παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσµία, η επανόρθωση 

µπορεί να γίνει µε ευθύνη του δήµου, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο και  αφαιρούνται 

αυτοδίκαια από το ποσό που ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  οφείλει να του καταβάλει σύµφωνα µε την παρούσα, 

µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.  

 

6.6.Μέχρι την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε είδους βλάβη ή ζηµία, Ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης των Φ/Β συστηµάτων έναντι του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  και τρίτων σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική για παρόµοιες εγκαταστάσεις µέχρι και την 

οριστική παραλαβή του έργου.  
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6.7.Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όµως να 

γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να προσκοµίσει  τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

6.8.Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ διατηρεί το δικαίωµα να διεκδικήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε ζηµιά 

υπέστη από τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, πέραν της δαπάνης, που θα υποστεί για 

ολοκλήρωση των εργασιών µε άλλο Ανάδοχο και τυχόν ποινικές ρήτρες οι οποίες προβλέπονται στη σύµβαση 

µεταξύ του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και του Αναδόχου.  

 

6.9 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την προσβασιµότητα και επισκεψιµότητα των εγκαταστάσεων προς 

εξυπηρέτηση της συντήρησης, εποπτείας και άλλων σχετικών απαιτούµενων εργασιών. Ο τρόπος πρόσβασης 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Μελέτης Εφαρµογής της εγκατάστασης που υπόκειται στην έγκριση του 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ   

 

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

7.1 Για την κάθε πληρωµή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Τιµολόγιο σύµφωνο µε την Ελληνική 

Νοµοθεσία και τον ΚΒΣ και ανά τρίµηνο να προσκοµίζει πέραν του τιµολογίου και αποδεικτικό φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενηµερότητας.  

Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των 

µελών τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει µετά από αίτηµα του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή. 

 

7.2 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 

πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, 

∆ηµόσιων ή άλλων φορέων. 

 

7.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή 

άλλων Οργανισµών. Γενικά ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί των τιµολογίων σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και εγκυκλίους. 

 

7.4. Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποπληρωµή της δαπάνης της 

χρήσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού  που ανέρχεται στο ποσό των 738,00  € (συµπεριλαµ . 

Φ.Π.Α.). 

 

7.5 Τα τιµολόγια του Αναδόχου για την αµοιβή του, καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από τον 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ θα είναι εκφρασµένα σε ευρώ (€) και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
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7.6 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 

Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

7.7  Καταβολή ποσού ίσου  µε το 70% της συµβατικής αξίας µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, την 

τοποθέτηση δηλαδή των Φ/Β,  την τοποθέτηση των συστηµάτων παρακολούθησης των παραµέτρων των Φ/Β 

και των συστηµάτων παρακολούθησης και προστασίας των εγκαταστάσεων και µετά τη σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής.  

7.8 Καταβολή ποσού ίσου µε το 30% της συµβατικής αξίας µε την έκδοση από τη ∆ΕΗ του πρώτου 

λογαριασµού ο οποίος θα περιλαµβάνει και σχετική πίστωση από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα 

εγκατεστηµένα Φ/Β στοιχεία. 

8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αδυναµία του Αναδόχου να ολοκληρώσει το έργο µέσα στην αναφερόµενο στην προσφορά του προθεσµία  

των 6 (έξι) µηνών , θα επιφέρει για κάθε ηµέρα καθυστέρησης για µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες ποινική 

ρήτρα  1.000 € και για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, µετά την 15η ηµέρα, την επιβολή ποινικής ρήτρας 2.000 

€.  

Επίσης κάθε έτος για τα πρώτα 12 έτη από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής θα γίνεται αντιπαραβολή 

των στοιχείων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φ/Β µε την ελάχιστη εγγυηµένη παραγωγή του 

Αναδόχου, όπως αυτή υποβλήθηκε µε την προσφορά του. Σε περίπτωση διαπίστωσης αρνητικής απόκλισης 

(η πραγµατική παραγωγή µικρότερη της ελάχιστης εγγυηµένης) τότε ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  θα 

δικαιούται σχετικής αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο που θα ισούται µε την αξίας της «απολεσθείσας» 

ενέργειας. Το ποσό αυτό θα καταπίπτει από τη σχετική εγγυητική επιστολή. 

9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα δικαιώµατα που προέρχονται από την σύµβαση που θα υπογραφεί δεν θα είναι µε κανένα τρόπο 

µεταβιβάσιµα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται σε αυτήν χωρίς την 

προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του άλλου µέρους, που παρέχεται µόνον εγγράφως. Αυτό δεν ισχύει στην 

περίπτωση της µε οποιονδήποτε τρόπο συγχωνεύσεως ενός από τα µέρη µε τρίτα πρόσωπα, οπότε το νέο 

πρόσωπο που θα προκύψει από την συγχώνευση υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις,  που θα πηγάζουν από την  σύµβαση που θα υπογραφεί 

10. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει όλους τους φόρους, εισφορές, δασµούς και τέλη κάθε είδους που σχετίζονται µε 

τις εργασίες που αφορούν το Συµβατικό αντικείµενο. ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  ουδεµία ευθύνη έχει για τους 
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παραπάνω φόρους, εισφορές, δασµούς και τέλη κάθε είδους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις 

επιβαρύνσεις αυτές έστω και αν επιβληθούν στο όνοµα του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , ευθυνόµενος απέναντί 

της για κάθε σχετική δαπάνη ή ζηµία που θα υποστεί ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  από την παράλειψη 

εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης του Αναδόχου. 

 

11.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. Τα µέρη δικαιούνται να καταγγείλουν µονοµερώς και αζηµίως την παρούσα   εάν  για οποιονδήποτε 

λόγο δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τυχόν απαιτούµενες άδειες/εγκρίσεις  από τις αρµόδιες αρχές για την 

υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  

11.2. Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  διατηρεί το δικαίωµα έως την ολοκλήρωση του Έργου και σε οποιαδήποτε 

φάση εκτέλεσης αυτού, να διακόψει την εκτέλεσή του και να προβεί στη λύση της Σύµβασης. Στην περίπτωση 

αυτή οφείλεται στον Ανάδοχο µόνο η αµοιβή, που αντιστοιχεί στο τµήµα του έργου που εκτελέσθηκε και έχει 

γίνει αποδεκτό από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , ενώ ρητά αποκλείεται κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για 

τµήµατα του έργου που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για θετικές ή αποθετικές ζηµίες. 

12. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η σύµβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

� Αυτοδικαίως µε την λήξη της διάρκειάς της και την ολοκλήρωση του αντικειµένου  σύµφωνα µε τους 

συµβατικούς όρους 

� Με έγγραφη συµφωνία των µερών 

� Συνεπεία µονοµερούς καταγγελίας αυτής από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ή τον Ανάδοχο. 

� Αυτοδίκαια εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ένα από τα µέρη  α) πτωχεύσει, β) τεθεί υπό 

εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών. 

� Με την κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου για παραβίαση των όρων της σύµβασης και των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από αυτή.  

 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Τροποποίηση ή κατάργηση ή συµπλήρωση της Σύµβασης ή όρων αυτής θα πραγµατοποιείται και θα 

αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο που θα υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

14. ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

Η µη επιδίωξη εφαρµογής, από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, διατάξεων της Σύµβασης ή η µη άσκηση 

οιουδήποτε συµβατικού δικαιώµατος από τα συµβαλλόµενα µέρη, δεν θα ερµηνεύεται ως παραίτηση από το 

δικαίωµά του να επιδιώξει την εφαρµογή αυτών ή άλλων διατάξεων ή παραίτηση από αυτό ή άλλο δικαίωµα 

του. 
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15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Όλες οι εγγυητικές επιστολές (συµµετοχής, καλής εκτέλεσης της σύµβασης, καλής λειτουργίας, ελάχιστης 

εγγυηµένης απόδοσης, εγγυητική καλής εκτέλεσης συντήρησης), εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος του 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, µε αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του Αναδόχου. Οι εγγυητικές επιστολές θα 

είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση, εκδίδονται δε από αξιόπιστη 

αναγνωρισµένη τράπεζα αποδεκτή στο ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , θα είναι παραδοτέες και πληρωτέες στη 

ΛΑΡΙΣΑ, θα διέπονται από την ελληνική νοµοθεσία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

αρµόδιων δικαστηρίων για όλες τις διαφορές που θα προκύψουν σχετικά µε τις Εγγυήσεις. Πρέπει να είναι 

συνταγµένες σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα, που περιέχονται στα παραρτήµατα, διαφορετικά δεν θα 

γίνονται δεκτές Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ εφόσον συντρέχει 

νόµιµη περίπτωση. 

Γίνονται δεκτές Εγγυητικές Επιστολές αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων 

που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., στα κράτη του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου (ΕΟΧ), στα 

κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων της παγκόσµιας οργάνωσης 

εµποριου (ΠΟΕ και στις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και έχουν 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των εν λόγω κρατών αυτό το δικαίωµα.  

Εάν οι  Εγγυητικές Επιστολές εκδοθούν από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένες σε µία από τις 

επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα 

Ελληνικά. 

 

15.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισµού της προµήθειας.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται στο 

σχετικό υπόδειγµα,  που βρίσκεται στο παράρτηµα της διακήρυξης.  

 

15.2   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ως εγγύηση για την 

τήρηση των όρων της σύµβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αποµειούται σταδιακά ως 

εξής: 

-Με την προσωρινή παραλαβή κατά 50%, οπότε ο Ανάδοχος την αντικαθιστά µε το υπολειπόµενο ποσό  

-Μετά την οριστική παραλαβή ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ επιστρέφει την εγγυητική επιστολή στον Ανάδοχο  

Υπόδειγµα της επιστολής αυτής στα ελληνικά περιέχεται στο παράρτηµα .  

 Η εγγύηση της παραγράφου της παρούσας καλύπτει χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον 

Ανάδοχο όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ κατά του Αναδόχου 

που προκύπτει από την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η 

κατάπτωση του συνόλου ή αναλόγου προς την απαίτηση µέρους της εγγύησης.  
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 Η κατάπτωση της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ σε περίπτωση που  υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό υπόδειγµα,  

που βρίσκεται στο παράρτηµα της διακήρυξης Τονίζεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που 

δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα, δεν θα γίνει αποδεκτή.  

 

15.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστηµα το οποίο ισούται 

µε το χρονικό διάστηµα εγγύησης που έχει προσφέρει και το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι ίσο ή µεγαλύτερο 

των 10 ετών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ. Η εγγυητική 

καλής λειτουργίας προσκοµίζεται στο ∆ήµο Λαρισαίων πριν την οριστική παραλαβή του έργου και αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 15.2 

της παρούσας).  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έχει ύψος ίσο µε το 2% της συµβατικής αξίας χωρίς 

το ΦΠΑ.  

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας η εγγυητική καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

Η κατάπτωση της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ σε περίπτωση που  υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Λειτουργίας πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό υπόδειγµα,  

που βρίσκεται στο παράρτηµα της διακήρυξης Τονίζεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας που 

δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα, δεν θα γίνει αποδεκτή.  

Κατά τα λοιπά για την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

15.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παράσχει στο ∆ήµο Λαρισαίων  εγγύηση για την ελάχιστη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, για τα πρώτα δώδεκα έτη  λειτουργίας των Φ/Β συστηµάτων. Ως έναρξη της 

δωδεκαετίας  λαµβάνεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ. Σε περίπτωση τµηµατικής ενεργοποίησης 

των Φ/Β συστηµάτων ως έναρξη λαµβάνεται η ενεργοποίηση της τελευταίας ή των τελευταίων Φ/Β 

συστηµάτων. Για την κάλυψη της ελάχιστης εγγυηµένης απόδοσης ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται στην 

προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, ετήσιας διάρκειας και ύψους ίσου µε το 15% του ποσού που προκύπτει 

από τον πολλαπλασιασµό της ελάχιστης εγγυηµένης παραγωγής ενέργειας για το συγκεκριµένο έτος που έχει 

προσφέρει µε την Τεχνική του προσφορά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ επί την τιµή της KWh που προσφέρει η ∆ΕΗ στον 

∆ήµο Λαρισαίων για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από  τα Φ/Β κατά την έναρξη του συγκεκριµένου 

έτους. Η εγγυητική επιστολή ελάχιστης εγγυηµένης απόδοσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την λήξη 

της ετήσιας διάρκειάς της µε την προϋπόθεση της κατάθεσης της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής ελάχιστης 

εγγυηµένης απόδοσης του επόµενου έτους. Σε περίπτωση που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 

σύνολο των εγκατεστηµένων Φ/Β συστηµάτων είναι µικρότερη από την ελάχιστη εγγυηµένη που έχει 
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προσφέρει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε την Τεχνική Προσφορά του, εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου Λαρισαίων χωρίς άλλη 

διαδικασία από την εγγυητική επιστολή ελάχιστης εγγυηµένης απόδοσης ποσό που αντιστοιχεί στην 

υπολειπόµενη παραγωγή, υπολογιζόµενο ως ανωτέρω. 

Η κατάπτωση της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ σε περίπτωση που  υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή 

Ελάχιστης Εγγυηµένης Απόδοσης πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται στο 

σχετικό υπόδειγµα,  που βρίσκεται στο παράρτηµα της διακήρυξης Τονίζεται ότι η Εγγυητική Επιστολή 

Ελάχιστης Εγγυηµένης Απόδοσης που δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα, δεν θα γίνει 

αποδεκτή.  

 

15.6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης της τακτικής περιοδικής συντήρησης και 

του καθαρισµού για χρονικό διάστηµα 5 ετών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της 

σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της συντήρησης προσκοµίζεται στο ∆ήµο Λαρισαίων και 

έχει ύψος ίσο µε το 2% της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της τακτικής περιοδικής συντήρησης και του καθαρισµού επιστρέφεται στον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ, µετά την παρέλευση της 5ετίας και µε την προϋπόθεση της καλής εκτέλεσης της συντήρησης. Σε 

αντίθετη περίπτωση η εγγυητική καταπίπτει µερικώς ή στο σύνολο της υπέρ του ∆ήµου Λαρισαίων. 

Η κατάπτωση της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζηµίωση του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ σε περίπτωση που  υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης της Συντήρησης πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιέχονται στο 

σχετικό υπόδειγµα,  που βρίσκεται στο παράρτηµα της διακήρυξης Τονίζεται ότι η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης της Συντήρησης που δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα, δεν θα γίνει 

αποδεκτή. 

 16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και των άρθρων   του ΕΚΠΟΤΑ 

 

 17. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

 17.1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική µε το περιεχόµενο της σύµβασης, ο δήµος Λαρισαίων και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της. Κατά κάθε πράξης, απόφασης ή 

παράλειψης οργάνων  που βλάπτει έννοµο συµφέρον του Αναδόχου, αυτός υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) 

ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε αυτόν της 

βλαπτικής πράξης.  

17.2. Η ένσταση περιέχει τις απόψεις του Αναδόχου και απευθύνεται στο όργανο το οποίο είναι αρµόδιο για 

την εκδίκασή της. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που παρέλθει 

προθεσµία τριάντα ηµερών (30) ηµερών από την άσκηση της ένστασης χωρίς να έχει αποφανθεί επ’ αυτής, 
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τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της.  

17.3. Όλες οι έννοµες σχέσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερµηνεία 

σύµβασης καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη οργάνου και πάντοτε σε σχέση µε συγκεκριµένη 

σύµβαση προµήθειας, διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο, αποκλειστικά δε 

αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια.  

17.4. Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή της σύµβασης, υπάγεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

18. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

18.1 Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ έχει το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, των υπό προµήθεια 

υλικών, σε όλα τα στάδια παραγωγής των, είτε στην επιχειρηµατική µονάδα του προµηθευτή ή και των υπο-

προµηθευτών του, είτε στο χώρο παράδοσης του ∆ΗΜΟΥ  

18.2 Ο έλεγχος ενεργείται από τον επιβλέποντα ή τις Επιτροπές που ορίζει ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , όπως 

προβλέπονται από τη σύµβαση ή παραγγελία ή από Γραφείο Εµπειρογνωµόνων.  

18.3 Έναντι των ανωτέρω οριζοµένων για τον έλεγχο οργάνων, ο προµηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α. 

Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για µετακίνηση, µετατόπιση, 

στοιβασία, κ.λπ. του προς έλεγχο υλικού. β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο 

υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στη διάθεσή του. γ. Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στις τοποθεσίες που 

προβλέπονται από την σύµβαση, άλλως βαρύνεται µε τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. δ. Να ενηµερώνει τα 

αρµόδια όργανα σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών 

από το αρµόδιο όργανο του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ο προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα που θα 

προκύψουν από τον απαιτούµενο επανέλεγχο ή επανελέγχους.  

 

18.4. Αν δεν έχει προβλεφθεί ο έλεγχος και εκ των υστέρων προκύψει σχετική ανάγκη, αυτός διενεργείται 

µετά από ειδική, για το σκοπό αυτό, απόφαση του οργάνου που έχει την αρµοδιότητα λήψης απόφασης επί 

της συγκεκριµένης προµήθειας.  

18.5. Για το αποτέλεσµα του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των υλικών στο εσωτερικό ή εξωτερικό, 

συντάσσεται από το αρµόδιο όργανο του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ πιστοποιητικό ελέγχου, η πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής. Το πρωτότυπο µαζί µε τις εκθέσεις, τα αποτελέσµατα δοκιµών ή  αναλύσεων και 

κάθε σχετικό µε τον έλεγχο στοιχείο, αποστέλλεται και στον προµηθευτή.  

18.6. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος που διενεργείται, δεν θεωρείται ότι έχει την έννοια της οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στη σύµβαση ή παραγγελία. 
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Για τον προµηθευτή το πιστοποιητικό ελέγχου χρησιµεύει µόνο σαν δικαιολογητικό απαραίτητο για την 

πληρωµή των υλικών και δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης του για παράδοση υλικού, το οποίο θα πρέπει να 

είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και µέσα στο χρόνο που συµφωνήθηκε.  

18.7.Αν ο εκπρόσωπος ο εξουσιοδοτηθείς εκ µέρους του ∆ΗΜΟΥ , για τον έλεγχο δεν προσέλθει έγκαιρα, 

από της ειδοποιήσεως του, για τον έλεγχο, ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ∆ΗΜΟ  

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ εγγράφως για σχετικές οδηγίες.  

18.8.Για την ποιότητα των υλικών της, ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ µπορεί, κατά την κρίση του, να αρκεστεί σε 

σχετικό πιστοποιητικό του προµηθευτή, το περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στη σύµβαση.  

 
19. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -ΕΞΕΤΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 
19.1. Στην περίπτωση που απαιτείται δειγµατοληψία, για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που παραδίδονται, 

αυτή ενεργείται από το αρµόδιο όργανο του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, παρουσία του προµηθευτή ή 

αντιπροσώπου του, σύµφωνα µε τη  διακήρυξη.  

19.2. Η εξέταση του δείγµατος (πρακτική δοκιµή, εργαστηριακές εξετάσεις κ.λ.π.) εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά στη διακήρυξη, σύµβαση ή παραγγελία, ενεργείται στο Γ.Χ.Κ. ή σε αναγνωρισµένο εργαστήριο 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού που θα επιλέξει ή θα εγκρίνει ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Σε περίπτωση που ο 

προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων, µπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Στην περίπτωση αυτή τα αντιδείγµατα δύναται µε απόφαση 

του ∆ΗΜΟΥ  να εξετασθούν είτε στο αρχικό εργαστήριο είτε σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο. Το 

αίτηµα του προµηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής 

εξέτασης. Κατ’ έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση της διοίκησης, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την λήψη του 

πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του 

∆ΗΜΟΥ , υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής ή εκπρόσωπός του. Το 

αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.  

19.3. Το κόστος της δειγµατοληψίας και της εξέτασης των δειγµάτων και αντιδειγµάτων θα βαρύνει τον 

προµηθευτή.  

 
20. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΕΠΠΕ  

20.1. Ο δήµος µπορεί να ορίζει ένα (Επιβλέπων) ή περισσότερα πρόσωπα (Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής -ΕΠΠΕ) αρµόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης σύµβασης  

Ανάλογα λόγω της φύσης της σύµβασης είναι δυνατόν να ορίζεται ως Επιβλέπων και εξειδικευµένος 

εξωτερικός ειδικός σύµβουλος ή οµάδα εξειδικευµένων συµβούλων.  

20.2.Κατά τη εκτέλεση των συµβάσεων αυτών εφαρµόζονται οι όροι της εκάστοτε σύµβασης και οι 

εγκεκριµένες διαδικασίες.  
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20.3.Η ΕΠΠΕ ή ο Επιβλέπων παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύµβασης κατά τα τυχόν 

επιµέρους στάδια, φάσεις ή τµήµατά της, παραλαµβάνει, ελέγχει και εγκρίνει τα παραδοτέα του Αναδόχου. 

Ιδίως δε προσκαλεί τον Ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της σύµβασης, του ζητεί 

εξηγήσεις και διευκρινίσεις, µεταφέρει τις οδηγίες και κατευθύνσεις του δήµου κλπ.  

20.4.Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη της παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ ή του Επιβλέποντα τη 

σύµβαση και να συµµορφώνεται µέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από την ΕΠΠΕ ή τον Επιβλέποντα προθεσµία.  

 
21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

21.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης τεκµαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου 

των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης και του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθώς 

και των κινδύνων αυτής. Αναλαµβάνει δε την εκτέλεση της σύµβασης, θεωρώντας το συµβατικό 

αντάλλαγµα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσής του δεν τον απαλλάσσει των συµβατικών 

υποχρεώσεων και ευθυνών του.  

21.2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τους κανόνες της 

επιστήµης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της αντίστοιχης σύµβασης.  

21.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ ή του Επιβλέποντα 

τη σύµβαση. Κάθε ελάττωµα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο, πρέπει να 

επανορθώνεται από αυτόν µέσα σε εύλογη προθεσµία που καθορίζεται από τη σύµβαση ή τάσσεται κατά 

περίπτωση από την ΕΠΠΕ ή τον Επιβλέποντα τη σύµβαση.  

21.4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ελαττώµατα ή παραλείψεις των παραδοτέων αγαθών, 

τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους µέχρι την οριστική παραλαβή τους, όσο και µετά την 

ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή τους  έως τη λήξη των σχετικών εγγυήσεων που έχουν δοθεί από 

τον Ανάδοχο. Τυχόν, κατά της έγγραφης γνωστοποίησης, ένσταση του Αναδόχου δεν τον απαλλάσσει από 

την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.  

Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώµατα ή τις διαπιστωθείσες 

παραλείψεις των παραδοτέων του ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση 

προθεσµία, η επανόρθωση µπορεί να γίνει µε ευθύνη του δήµου, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον 

Ανάδοχο ή αφαιρούνται αυτοδίκαια από το συµβατικό αντάλλαγµα, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος 

κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.  

21.6. Μέχρι την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε είδους βλάβη ή ζηµία, εκτός 

εάν προβλεφθεί διαφορετικά στη σύµβαση.  

21.7. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όµως να 

γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση, τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να προσκοµίσει τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

21.8. Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  διατηρεί το δικαίωµα να διεκδικήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε ζηµιά 

υπέστη πχ διαφυγόντα κέρδη από τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, πέραν της δαπάνης 

που θα υποστεί για ολοκλήρωση των εργασιών µε άλλο Ανάδοχο και τυχόν ποινικές ρήτρες οι οποίες 
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προβλέπονται στη σύµβαση µεταξύ του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και του Αναδόχου.  

21.9. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 

σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή και έγκριση του 

αρµοδίου οργάνου του δήµου, µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.  

22 . ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

22.1. Σε περίπτωση απορρίψεως, από την ΕΠΠΕ ή τον Επιβλέποντα, των συµβατικών ειδών, συντάσσεται 

από αυτήν πλήρως αιτιολογηµένο Πρωτόκολλο απορρίψεως, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι απορρίψεως 

των ειδών, καθώς και οι παρεκκλίσεις αυτών από τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης ή Πρόσκλησης.  

22.2 Στο ίδιο Πρωτόκολλο η ΕΠΠΕ ή ο Επιβλέπων γνωµοδοτεί : Α. Αν τα είδη πρέπει να απορριφθούν σαν 

ακατάλληλα στο σύνολο τους ή σε µέρος αυτών. Β. Αν δύναται να χρησιµοποιηθούν από τον ∆ΗΜΟ  και σε 

αυτήν την περίπτωση, ποια είναι η κατά την κρίση της υποβλητέας έκπτωση, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη σε ποσοστό 5% της συµβατικής τιµής. Γ. Αν πρέπει να αντικατασταθούν  

22.3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται, από  την ΕΠΠΕ ή τον Επιβλέποντα ο προµηθευτής ή ο 

νόµιµος εκπρόσωπός του, για να εκφέρει τις απόψεις του, πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου 

απορρίψεως. Αν εντός της ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από της ει-

δοποιήσεως του προµηθευτή, αυτός δεν παρουσιαστεί ή δεν δεχτεί να συνυπογράψει το πρωτόκολλο 

απορρίψεως, αυτό υπογράφεται µόνο από την ΕΠΠΕ ή τον Επιβλέποντα και κοινοποιείται στο ∆ιευθυντή 

και την Οικονοµική ∆ιεύθυνση. Το πρωτόκολλο πρέπει να περιέχει την επιβολή ή όχι έκπτωσης επι των 

τιµών, το ύψος της έκπτωσης ή την ποσότητα των προς αντικατάσταση υλικών.  

22.4.Τα πρωτόκολλα απόρριψης, που συντάσσονται κοινοποιούνται και στους προµηθευτές.  

22.5. Τα υλικά που κρίνονται µη παραληπτέα αποµακρύνονται µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου.  

23. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ .  

Μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 

όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται στο Πρωτόκολλο απόρριψης. Εάν ο 

προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν, µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 

ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την ίδια 

πιο πάνω απόφαση, για την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου, καθορίζεται και προθεσµία 20 

ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της, για την παραλαβή από τον προµηθευτή των 

απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση της προθεσµίας, επιβάλλεται πρόστιµο 

στον προµηθευτή 2,5% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και 
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εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται κατά τα ισχύοντα. Πέραν 

των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν 

να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο.  

24.   ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο δήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εκτέλεση µέρους ή 

του συνόλου της σύµβασης µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στη γνωστοποίηση αυτή θα 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξής της, 

καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκειά της.  

Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, οφείλει, ωστόσο, να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα 

µέτρα για περιορισµό τυχόν δαπανών, είτε αυτού, είτε του δήµου.  

25    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

25.1. Ο προµηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβαση της σύµβασης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας 

βίας.  

25.2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου τον προµηθευτή.  

25.3. Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει 

στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

25.4. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας.  

 

26. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

26.1. Σε κάθε σύµβαση ορίζεται η συνολική προθεσµία για την ολοκλήρωσή της. Είναι δυνατόν να 

ορίζονται και τµηµατικές προθεσµίες για την υποβολή από τον Ανάδοχο συγκεκριµένων παραδοτέων ανά 

στάδιο, φάση ή τµήµα της προµήθειας. Όλες οι προθεσµίες παράδοσης αρχίζουν από την υπογραφή της 

σύµβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση.  

26.2. Παράταση των συµβατικών προθεσµιών για την παράδοση του συνόλου ή τµήµατος της σύµβασης, 

είναι δυνατόν να δοθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δήµου µετά από σχετικό έγγραφο αίτηµα του 

Αναδόχου, στο οποίο επικαλείται και στοιχειοθετεί ο Ανάδοχος σοβαρούς λόγους καθυστέρησης που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητά του, εφόσον το αίτηµα αυτό υποβάλλεται πριν από τη λήξη της συµβατικής 

προθεσµίας. Με τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, τα φ/β είναι δυνατόν να µην παραλαµβάνονται  

µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση.  
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26.3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αίρει το δικαίωµα του δήµου για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου . 

27. ΕΚΠΤΩΣΗ  

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική 

σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆. Συµβουλίου του δήµου.  

2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 

δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε, αντικατέστησε, επισκεύασε ή συντήρησε τα 

υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε 

3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν : α. Η 

σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε µε υπαιτιότητα του ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ . β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση ο ∆ΗΜΟΣ 

δύναται να επιβάλλει µε απόφαση της ∆ιοίκησης, αθροιστικά ή διαζευκτικά, τις παρακάτω κυρώσεις : 

 α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση.  

β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους υπολοίπους προµηθευτές που 

είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε 

µε απ' ευθείας αγορά ή διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση 

προκαλούµενη στον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ζηµιά ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 

βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιείται νέα προµήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου 

οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών του 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου. 

 δ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 

προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε 

µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης 

της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

έκπτωτου, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και 

µέχρι την επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.  

6. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής ανακοίνωσης 

στον Ανάδοχο από το δήµο, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόµενη παράβαση των όρων της 

σύµβασης και ορίζεται η προθεσµία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών.  

Η προθεσµία πρέπει να είναι ανάλογη των αξιώσεων του δήµου. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 

προθεσµία, ο δήµος µπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου.  
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28. ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

1.Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική µε το περιεχόµενο της σύµβασης, ο δήµος και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της. Κατά κάθε πράξης, απόφασης ή 

παράλειψης οργάνων  που βλάπτει έννοµο συµφέρον του Αναδόχου, αυτός υποβάλλει ένσταση εντός 

πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε 

αυτόν της βλαπτικής πράξης.  

2.Η ένσταση περιέχει τις απόψεις του Αναδόχου και απευθύνεται στην ΟΕ του δήµου η οποία είναι 

αρµόδια για την εκδίκασή της. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Σε 

περίπτωση που παρέλθει προθεσµία είκοσι ηµερών (20) ηµερών από την άσκηση της ένστασης χωρίς 

να έχει αποφανθεί επ' αυτής , τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της.  

3.Όλες οι έννοµες σχέσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερµηνεία 

σύµβασης , καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη οργάνου  και πάντοτε σε σχέση µε 

συγκεκριµένη σύµβαση προµήθειας, διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο, 

αποκλειστικά δε αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ' ύλην αρµόδια δικαστήρια .  

4. Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή της σύµβασης ή παραγγελίας, 

που συνάπτεται µεταξύ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και προµηθευτών εγχώριων ή αλλοδαπών, ανεξάρτητα 

από τον τόπο που κατοικούν, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων , 

εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά από τα µέρη. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο, εκτός 

αν διαφορετικά συµφωνηθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη,  

29.    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆396/1994 περί « Ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για 

την χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία», ο 

ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων καθώς και της 

δηµιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων εφαρµόζοντας 

υποχρεωτικά κατά σειρά τις πιο κάτω διαδικασίες: 

 

1. Αποτροπή της εµφάνισης των κινδύνων 

2. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο. 

3. Εγκλεισµό του κινδύνου ή περιορισµό της περιοχής του κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι σε 

κανονική λειτουργία δεν εκτίθενται εργαζόµενοι σε κίνδυνο 
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4. Περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων  που εκτίθενται ή περιορισµό του χρόνου που 

εκτίθενται  

5. Χορήγηση κατάλληλου και κατάλληλα συντηρηµένου εξοπλισµού ατοµικής προστασίας 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η χορήγηση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας επιτρέπεται αλλά και 

απαιτείται όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης µορφής µέτρο για να εξαλειφθούν ή να µετριασθούν οι 

κίνδυνοι και δεν υπάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που 

παραµένουν. 

 

Χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας 

 

Στα πλαίσια αυτά, τα προτεινόµενα µέσα ατοµικής προστασίας ανά ειδικότητα και θέση εργασίας 

φαίνονται στους επόµενους πίνακες. 

Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π∆ 396/94 τα Μέσα Ατοµικής 

Προστασίας χορηγούνται από την ανάδοχο εταιρία δωρεάν στους εργαζόµενους και πρέπει να 

προορίζονται για προσωπική χρήση.. Ακόµη σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου αλλά 

και του άρθρου 8, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει την εκπαίδευση των εργαζοµένων για την 

χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής προστασίας. 

 

Προδιαγραφές Μέσων Ατοµικής Προστασίας 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Κράνος ΕΝ  397  CE  
2.  Γυαλιά ΕΝ  166   CE Για γρέζια 
3.  Γάντια ΕΝ 388, 420 Γενικής χρήσης 
4.  Παπούτσια ΕΝ 345 S1  
5.  Γάντια  Μιας χρήσης 
6.  Γάντια IEC 903 Για υψηλή τάση 
7.  Παπούτσια EN 345C1,S3 Για υψηλή τάση 
8.  Πατάκι  Για υψηλή τάση 
9.  Μπότες ΕΝ 345 S3 Χηµικών 

10. Ποδιά ΕΝ 465,343,340 Χηµικών 
11. Γκέτες ΕΝ 465 Χηµικών 
12. Μάσκα ΕΝ 136 Χηµικών 
13. Στολές ΕΝ 465, 343, 340 Χηµικών 

14. Γυαλιά ΕΝ  166   CE 
Με καλή εφαρµογή και πλευρική 

προστασία από πιτσιλίσµατα 
χηµικών 

15. Γάντια ΕΝ 374,388,420 Χηµικών 
16. Γάντια ΕΝ 388,649, 420 Συγκολλητή 
17. Μάσκα ΕΝ 175 Συγκολλητή 
18. Ποδιά ΕΝ 470-1 Συγκολλητή 
19. Ωτασπίδες ΕΝ 352-2 CE Σε θέσης εργασίας µέχρι 87 db 
20. Ζώνη ασφαλείας EN 358,361  
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21. Ανακλαστικό Γιλέκο ΕΝ  471 CE  

22. Φόρµα εργασίας   
 
 

Υποχρεώσεις εργαζοµένων 
 
Οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνονται από την ανάδοχο εταιρία για τους κινδύνους στον 

εργασιακό χώρο και να χρησιµοποιούν σωστά τα ΜΑΠ.  

 
30. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού και εντός προθεσµίας 

∆ΕΚΑ (5) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 

υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  που αναφέρονται στις επόµενες 

παραγράφους, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη περιγραφόµενη στη διακήρυξη διαδικασία.   

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», 

συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες, κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική µορφή και χώρα 

προέλευσης), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά.  

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.  

 
1. Οι Έλληνες Πολίτες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 
που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσία στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς  (3) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο ΝΑΙ  
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να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ  

6 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 
από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ  

7 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

8 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ  

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

2. οι Αλλοδαποί Πολίτες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΝΤΗΣΗ    
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

ΝΑΙ  
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καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 
του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή 
το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς  (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

6 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ΝΑΙ  
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ασφάλισής στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 
από αυτόν προσωπικό. 

7 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, 
από τα οποία να προκύπτει ότr ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

8 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική 

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

3. Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα  

 Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

   
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

   
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Α.Ε. δ) ΟΙ νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

ΝΑΙ  
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς  (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

7 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ  

 

8 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

9 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε -Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η -Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

5. Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ    

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

   
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

   
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 
που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις  (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ΝΑΙ  
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πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

7 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ  

 

8 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ  

 

9 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ  

 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

6. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά (Συµµετοχής 

ή/και Κατακύρωσης), ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ 

αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,.  
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7. Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις  

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής / Κατακύρωσης  

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ολα τα έγγραφα που ζητούνται  µε υπογραφή 

του νοµίµου εκπροσώπου θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής .  

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία  

1. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 

προσφορά. Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, η  Αναθέτουσα Αρχή θα 

απαιτήσει πριν την υπογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

Τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

2. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα 

Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων 

από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε 

προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. Ο 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
 
                                                                                      
                   ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η/Μ 
 
 
 
Γεωργία   ΧΑ∆ΟΥΛΟΥ          Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       ∆ηµήτρης  ΧΑΤΖΙΚΟΣ  
 
 
                                                       
 
 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN 
 
 
 
 

Ασηµίνα  ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 
 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  

1. Προκειµένου για νοµικό πρόσωπο:   

 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Ο υπογράφων ................................................................................ του .............................................., ενεργών 

ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία ........................................................................., που 

εδρεύει ..............................................................., η οποία υπέβαλε προσφορά για τη συµµετοχή της στο 

διαγωνισµό µε τίτλο «,…………………………………………………………………………………….» που 

προκήρυξε ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , εξουσιοδοτώ δια της παρούσας τον 

................................................................................ του .............................................., µε Α∆Τ 

........................., εκδούσα αρχή .........................................., όπως αντί και για λογαριασµό της ανωτέρω 

εταιρείας παρασταθεί στο άνοιγµα των προσφορών που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόµενους που 

συµµετέχουν στον ανωτέρω διαγωνισµό, στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζονται στην  ∆ιακήρυξη του 

εν λόγω διαγωνισµού και γενικότερα προβεί σε οιαδήποτε κατά την κρίση του απαραίτητη ενέργεια για την 

εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής εντολής.    

 

, ………………………… 201… 

Για την υποβάλλουσα προσφορά εταιρεία ................................................. 

 

Ο Εξουσιοδοτών 
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2. Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο: 
 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

Ο υπογράφων ................................................................................ του .............................................., κάτοικος 

........................................................................, υπό την ιδιότητά µου ως υποβάλλων προσφορά για τη 

συµµετοχή µου στο διαγωνισµό µε τίτλο 

«………………………………………………………………………………………………………» 

 που προκήρυξε ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , εξουσιοδοτώ δια της παρούσας τον 

................................................................................ του .............................................. µε Α∆Τ ........................., 

εκδούσα αρχή .........................................., όπως αντ’ εµού και για λογαριασµό µου παρασταθεί στο άνοιγµα 

των προσφορών που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόµενους που συµµετέχουν στον ανωτέρω διαγωνισµό, 

στον τόπο και κατά το χρόνο που ορίζονται στην  ∆ιακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού και γενικότερα 

προβεί σε οιαδήποτε κατά την κρίση του απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής 

εντολής.    

 

, ………………………… 201… 

Ο Εξουσιοδοτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 
Προς:  ……………….. 
                                       
………………………. 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως,  από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και 
των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθµός 
……………… ΤΚ ……………………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό 
της….………….για εκτέλεση του έργου «…………………………………………………………» 
συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ……………… 
(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 
Προς:  …………………….. 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός 
……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο « 
………………………………………………………………………….» 
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την  
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 
Προς:  ……………………. 
……………………………….. 
…………………………………. 
…………………………………….. 
 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός 
……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του 
αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά 
«…………………………………………………………………………………………………
» συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό  ……………. ∆ιακήρυξή 
σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 

 Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

 
Προς:  …………………………….. 
…………………………………….. 
………………………………………. 
…………………………………… 
 
 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ ....................... 

 
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα υπέρ της Εταιρίας ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
.................................... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ……………… ατοµικά 
για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων µεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και µέχρι του ποσού των ευρώ 
........................., για την καλή εκτέλεση της τακτικής περιοδικής συντήρησης και του 
καθαρισµού του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά 
«……………………………………………………………………………………….» 

συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό……… ∆ιακήρυξη σας. 

  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 

 Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

 
Προς:  ………………………….. 
…………………………………. 
…………………………………….. 
……………………………………… 
 
 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ ....................... 

 
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεωςαπό το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 
δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα υπέρ της Εταιρίας ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
.................................... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ……………… ατοµικά 
για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων µεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και µέχρι του ποσού των ευρώ 
........................., για παραγωγή της ελάχιστης εγγυηµένης απόδοσης του αντικειµένου της 
σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά 
«……………………………………………………………………………..» 

συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό……… ∆ιακήρυξη σας. 

  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 



 

    - 64 - 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις του ∆ήµου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ » 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Προµήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία    

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  ΝΑΙ   

Πιλοτική Λειτουργία Συστήµατος    

Χρονικό διάστηµα (σε µήνες) υποστήριξης στην Πιλοτική λειτουργία 
του συστήµατος.  

>= 2   

Αριθµός στελεχών Αναδόχου για την παροχή full-time υποστήριξης 
στο ∆ήµο. 

>= 1   

Κατά την περίοδο Πιλοτικής λειτουργίας και για το ωράριο 
λειτουργίας του ∆ήµου ο Ανάδοχος καλείται να 
παράσχει, µέσω τηλεφώνου, Άµεση Βοήθεια  

   

Πληροφοριακό Σύστηµα καταγραφής των συµβάντων και 
παρακολούθησης της διαθεσιµότητας του 
συστήµατος. 

ΝΑΙ 

  

Τηλεφωνική βοήθεια για την αντιµετώπιση προβληµάτων  ΝΑΙ   

Παραποµπή σύνθετων προβληµάτων για επιτόπια παρουσία 
ειδικών και τεχνικών στους χώρους  

ΝΑΙ   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να 
περιγράψει αναλυτικά την δοµή και οργάνωση του. 

ΝΑΙ   

Κατά την περίοδο Πιλοτικής λειτουργίας και για το ωράριο 
λειτουργίας ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει 
Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης στα προσφερόµενα, 
στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του 
εξοπλισµού ως εξής: 

   

Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, καθηµερινή διαχείριση 
όλων των συστηµάτων  

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και καθηµερινή διαχείριση, 
και παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε 
δυσλειτουργίας όλων των συστηµάτων (Εξοπλισµός, λογισµικό, κλπ.)  

ΝΑΙ   

Επιτόπια παρουσία τεχνικών του Αναδόχου στο χώρο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του κεντρικού 
εξοπλισµού, όποτε αυτό απαιτηθεί. 

ΝΑΙ   

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει Μελέτη 
Αποτελεσµάτων και Συµπερασµάτων. 

ΝΑΙ   
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Εκπαίδευση 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης  ΝΑΙ   

Εκπαίδευση στις τεχνολογικές υποδοµές και διαχείριση συστηµάτων  ΝΑΙ   

Ώρες κατάρτισης  ≥ 10 ώρες   

 

Εγγύηση – Συντήρηση 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Εγγύηση – Συντήρηση    

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση για την καλή 
λειτουργία των Φ/Β πάνελ όπως αυτή περιγράφεται για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την ενεργοποίηση της σύνδεσης 
των  Φ/Β συστηµάτων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.  

 
≥ 10 έτη 

  

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση για την καλή 
λειτουργία των µετατροπεών όπως αυτή περιγράφεται για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών από την ενεργοποίηση της σύνδεσης 
των  Φ/Β συστηµάτων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 
≥ 10 έτη 

  

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση για την καλή 
λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης 
της στεγάνωσης όπως αυτή περιγράφεται για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 10 ετών από την ενεργοποίηση της σύνδεσης των  Φ/Β 
συστηµάτων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 
≥ 10 έτη 

  

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εγγύηση για την ελάχιστη 
εγγυηµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο των  
Φ/Β συστηµάτων για κάθε ένα από τα πρώτα 12 έτη από την ηµέρα 
της ενεργοποίησης της τελευταίας σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 
ΝΑΙ 

 
 

  

O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες της τακτικής 
περιοδικής συντήρησης και του καθαρισµού όπως αυτές 
περιγράφονται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης των  Φ/Β συστηµάτων µε το δίκτυο της 
∆ΕΗ 

≥ 5 έτη   
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Τεχνικά Εγχειρίδια – Υλικό Τεκµηρίωσης 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Προσφορά µιας πλήρους σειράς τεχνικών εγχειριδίων και του 
αναγκαίου υλικού τεκµηρίωσης 

ΝΑΙ   

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση της σύµβασης και στην 
ενεργοποίηση της σύνδεσης των  Φ/Β συστηµάτων µε το 
δίκτυο της ∆ΕΗ σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 6 
µηνών 

µικρότερο 
των 6 
µηνών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ 1:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Του συµµετέχοντα:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 
µε έδρα τ…………………………οδός ………………αριθµ … 
 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς:  Το ∆ήµο ……. 
 
………………………………….. 
 
 
………………………………… 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΙΜΩΝ(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Τ1. Εγγύησης καλής 

κατασκευής  των πάνελ 

-∆ιάρκεια- 

Η προσφορά θα πρέπει 

να είναι µεγαλύτερη ή 

ίση των 10 ετών 

ΕΤΗ  

2. Τ2. ∆ιάρκεια εγγύησης 

καλής λειτουργίας των 

µετατροπέων 

Η προσφορά θα πρέπει 

να είναι µεγαλύτερη ή 

ίση των 10 ετών 

ΕΤΗ  

3. Τ3. ∆ιάρκεια εγγύησης 

καλής λειτουργίας για 

το σύνολο της 

εγκατάστασης 

Η προσφορά θα πρέπει 

να είναι µεγαλύτερη ή 

ίση των 10 ετών 

ΕΤΗ  

4. Τ4. Αποδεδειγµένη 

εµπειρία στην 

εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων (όπως 

προκύπτει από τον 

πίνακα του προµηθευτή  

των εγκατεστηµένων 

φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων για τα 

οποία έχει γίνει 

Χωρίς ελάχιστο ή 

µέγιστο περιορισµό 

KWp  
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οριστική παραλαβή σε 

στέγες, σκέπαστρα  και 

δώµατα   

5. Ελάχιστη εγγυηµένη 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα πρώτα 
12 έτη  

Η προσφορά θα πρέπει 

να είναι µεγαλύτερη ή 

ίση των 

…………………KWh 

KWh  

6. Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης 

Η προσφορά θα πρέπει 

να είναι µικρότερη ή 

ίση των 6  µηνών  

Μήνες   

 
 
 
 

Υπογραφή  
 
 
 
 

Σφραγίδα
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 12 ΕΤΗ. 

 
 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (KWh) 
1ο  

2ο  

3ο  

4ο  

5ο  

6ο  

7ο  

8ο  

9ο  

10ο  

11ο   

12ο   

Σύνολο  

 
 
 
 

Υπογραφή  
 
 
 
 

Σφραγίδα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ/Β ΣΕ 
ΣΤΕΓΕΣ ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ  ΚΑΙ ∆ΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΩΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Του συµµετέχοντα:  

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

µε έδρα τ…………………………οδός ………………αριθµ … 
 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 

Προς:  Το ∆ήµο ……………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

α/α ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ Φ/Β 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ Φ/Β ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Υπογραφή  
 
 
 
 

Σφραγίδα 
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ΕΝΤΥΠΟ 2:   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    Φ/Β    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  -  ΤΕΧΝΙΚΑ   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο , δεσµεύουν τον προσφέροντα   ως προς 
τα υλικά και τις λύσεις που προσφέρει και πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της 
µελέτης και της διακήρυξης. Συµπληρώνεται ένα έντυπο για κάθε κτίριο ή εγκατάσταση. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
………………………………………… 
………………………………………… 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
ΚΤΙΡΙΟ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:…………………………………………………………………
………………………………………………………… 
ΑΡΙΘ.  ΚΤΙΡΙΟΥ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……….. 
Συνολική προτεινόµενη για εγκατάσταση ισχύς:……………KWp 
 
ΕΙ∆ΟΣ  ΣΚΕΠΗΣ: 

ΣΤΕΓΗ:  Μεταλλική                          Κεραµοσκεπή 

Προσανατολισµός στέγης: ………(ο)    Κλίση:………… (ο) 

Αριθµός στοιχειοσειρών:…………………. 

 
 
 
Παρατηρήσεις:…………………………………………………………….. 

∆ΩΜΑ: 
Επιφάνεια που θα αξιοποιηθεί:………………….m2 

Αριθµός στοιχειοσειρών: 

Προσανατολισµός  Φ/Β στοιχείων: ……………………(ο)

Κλίση  Φ/Β στοιχείων:………… (ο)  

 
Παρατηρήσεις:……………………………………………………………..

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
Φ/Β  ΠΛΑΙΣΙΑ:                Μονοκρυσταλλικού πυριτίου          Πολυκρυσταλλικού  
πυριτίου         Λεπτού υµένα            Άλλο (περιγραφή)      ………………………. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΩΝ 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡ.  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Pmp  

(Wp) 
Isc  
(A) 

Voc  
(V) 

Imp  
(A) 

Vmp  
(V) 

ΛΟΙΠΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

            

        
Ονοµαστική ενεργειακή απόδοση (min. 14%):………… 

Πρότυπα  κατασκευής  και  πιστοποιήσεις:……………………………. 
Πρότυπο (-α) πιστοποίησης  προστασίας:……………………………….Κατηγορία  
µόνωσης…….κατά  πρότυπο…….. 
Μηχανική αντοχή:    
Επιπέδου τύπου                                                                                  Ίση µε 5.400 Ρα                             
Μεγαλύτερη των  5.400 Ρα   
          Άλλη κατηγορία……………………..Ρα        
Πιστοποιητικά  που  συνοδεύουν  τα  Φ/Β  
πλαίσια:………………………………………………… 
Εγγυήσεις:……………………………………………………………………………. 
Λοιπές  πληροφορίες:…………………………………………………………… 
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ  (INVERTERS) : 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ P 

DCnom 
(W) 

PDCmax  
(W) 

P 
ACnom 
(W) 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
∆ΕΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΨΥΞΗΣ 

ΛΟΙΠΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

           
           

 
       Πιστοποίηση  CE                     Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα                        
Προστασία  έναντι  νησιδοποίησης 
 
Κατηγορία  προστασίας   ΙΡ:…………….. 
 
Τρόπος  στήριξης/τοποθέτησης:………………. 
 
Πιστοποιητικά   που  συνοδεύουν  τον  αντιστροφέα:………………………………. 
 
Λοιπές  πληροφορίες:…………………………….                 
 
 
 
 

 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ : 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΩΣΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΟC) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
Ο∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Καλώδια 
σύνδεσης 
µεταξύ 
πλαισίων 

       

Καλώδια  
σύνδεσης µε 
αντιστροφέα 

       

Καλώδια 
γείωσης   

       

Καλώδια 
µεταφοράς 
σηµάτων 
και 
δεδοµένων 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ – ΚΥΤΙΑ  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ : 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ: 
ΣΗΜΕΙΟ (-Α)    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:………………………………… 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:………………………………………………… 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:…………………………………. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:…………………………….. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ:……………………………………………………………………. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:…………………………………………………….. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ  ΤΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:……………………………………………………………………
……… 

 

ΚΥΤΙΑ  ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ : 

ΣΗΜΕΙΟ (-Α)    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:………………………………… 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:………………………………………………… 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:…………………………………. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:…………………………….. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ:……………………………………………………………………. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ  ΤΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:……………………………………………………………………
……… 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:…………………………………………………….. 
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ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ – ΒΑΣΕΙΣ  Φ/Β  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 
Υλικό κατασκευής 
βάσεων:…………………………………………………………………………………………
………………… 
 
Υλικό κατασκευής ραγών τοποθέτησης Φ/Β 
στοιχείων:……………………………………………………………….. 
 
Τρόπος τοποθέτησης βάσεων 
στήριξης:………………………………………………………………………………………
… 
 
Τρόπος τοποθέτησης Φ/Β στοιχείων στις βάσεις 
στήριξης:…………………………………………………………… 
 
Ελάχιστη  αντοχή: 

� Σε στατικό 
φορτίο:…………………………………………………………………………………
………………………….. 

Σε 
ανεµοπίεση:……………………………………………………………………………
…………………………………….. 

Η διαστασιολόγηση έγινε σύµφωνα µε:               Ευρωκώδικα 1                 Άλλο 
(περιγραφή)……………………………………………………………………………………
……… 
 
Λοιπές 
πληροφορίες:…………………………………………………………………………………
………………………………….. 
 
Πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα στοιχεία 
στήριξης:…………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟ  ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΑΠΟ  ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ: 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ (περιγράφονται τα 
µέτρα):……………………………………………….. 
 Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ:……………………….……………..(περιγράφονται οι 
ζώνες  και η θέση τοποθέτησης γείωσης) 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΟΜΗ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
        ∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΕΙΩΣΗ 
(αιτιολόγηση)…………………………………………………………………………………
……………………………………. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
ΓΕΙΩΣΗΣ:………………………………………………………………………………………
……………. 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 
          ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                               
          ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΤΟΥ φ/β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
          ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 ΛΟΙΠΕΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..   
        ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ  ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
        ΘΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ 
Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (περιγραφή συστήµατος)………………. 
        Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ:………………………………………………………………….. 
 
        ∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (αιτιολόγηση):………………………………………………………… 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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ΣΥΣΤΗΜΑ   ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ   ΚΑΙ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ   ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ : 
 
ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΕΠΑΦΗΣ            ΝΑΙ              ΟΧΙ 
ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ                           ΝΑΙ              ΟΧΙ       
 
ΣΥΣΤΗΜΑ   ΣΥΛΛΟΓΗΣ   ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: 
ΤΥΠΟΣ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:………………………………………………………………………………
……………………. 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΠΟΥ  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:…………………………………………………………………………
…. 
∆ΙΕΠΑΦΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΓΚΑΘΊΣΤΑΝΤΑΙ:…………………………………………………………….. 
ΤΡΟΠΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:……………………………………………………………………… 
ΛΟΙΠΕΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:……………………………………………………………………………
……………………… 
ΣΥΣΤΗΜΑ   ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:   
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ):…………………………………………………. 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ  
ΙΣΤΟΧΩΡΟ:……………………………………………………………………………………
……………………….. 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
ΣΥΣΤΗΜΑ   ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ   ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: 

� Σύστηµα απεικόνισης δεδοµένων στην οθόνη (σχολεία): 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
οθόνης:…………………………………………………………………….. 

Παράµετροι που 
καταγράφονται:…………………………………………………………………… 

Χώρος τοποθέτησης 
οθόνης:…………………………………………………………………………… 

Λοιπές πληροφορίες-Τρόπος 
λειτουργίας:……………………………………………………… 

� Σύστηµα απεικόνισης δεδοµένων στον κεντρικό υπολογιστή παρακολούθησης 
εγκαταστάσεων: 

Παράµετροι που 
καταγράφονται:…………………………………………………………………….. 

Πληροφορίες που 
καταγράφονται:…………………………………………………………………… 
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Τρόπος αποθήκευσης 
δεδοµένων:……………………………………………………………………. 

Περιγραφή πεδίων βάσης και τρόπου διασύνδεσής 
τους:………………………………… 

Λοιπές 
πληροφορίες:…………………………………………………………………………
……………… 

 

ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

 ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

� Εγκαταστάσεις: 

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των δοµικών 
στοιχείων του κτιρίου (περιγραφή):………………………. 

Έχουν ληφθεί υπόψη µέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της µόνωσης 
της οροφής του κτιρίου (περιγραφή):……………. 

Γενική περιγραφή µεθοδολογίας εργασίας στις 
εγκαταστάσεις:………………………………………………………………………
……………………….. 

 

� Προσωπικό: 

Το προσωπικό είναι εξειδικευµένο και εκπαιδευµένο σε εργασίες εγκατάστασης 
Φ/Β συστηµάτων:           ναι                   όχι  

Το προσωπικό θα εργάζεται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη εξειδικευµένων 
τεχνικών:          

                  ναι (να αναφερθούν οι επιβλέποντες και η αντίστοιχη ειδικότητα) 

                  όχι (αιτιολόγηση) 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων: 

                  Ναι (περιγραφή µέσων ατοµικής προστασίας 

                  Όχι  (αιτιολόγηση) 

Περιγραφή γενικών µέτρων προστασίας εργαζοµένων και λοιπού προσωπικού 
κτιρίου:………………………………………………………….. 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

� ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

                       ΗΧΗΤΙΚΗ  ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 
                       ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
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                       ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

� ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ  ΘΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΣΕ: 

         ΠΛΑΙΣΙΑ  & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

         ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ 

 

         ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

         ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  
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ΟΡΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  
 
Αναφερόµενοι στην ανωτέρω προµήθεια, επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού, ο ∆ήµος Λαρισαίων  θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι όροι και 
ο τρόπος διενέργειας του οποίου περιγράφονται στη συνέχεια  :   
1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός θα διενεργηθεί για λογαριασµό του ∆ΗΜΟΣ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ αποκλειστικά στο Internet site της εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
A.E που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το σύστηµα διεξαγωγής ηλεκτρονικών 
πλειστηριασµών της εταιρείας EU Supply. 

2. Όροι & κανόνες  που διέπουν το  συγκεκριµένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό: 

2.1. Γλώσσα 

Ο Πλειστηριασµός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συµµετοχής 
αλλοδαπού συµµετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα. 

2.2. Νόµισµα 

Το νόµισµα µε βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασµός θα είναι το ΕΥΡΩ.  
Οι προσφερόµενες τιµές κατά τη διάρκεια του πλειστηριασµού, θα είναι οι τιµές χωρίς ΦΠΑ.  
 

2.3. ∆ιάρκεια  

Η διάρκεια του Πλειστηριασµού  θα είναι 40  λεπτά. Εάν όµως εντός του τελευταίου 
πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασµού υπάρχει προσφορά 
αποδεκτή από το Σύστηµα, το πέρας του χρονικού διαστήµατος θα παρατείνεται αυτοµάτως 
για ένα πεντάλεπτο. Το σύστηµα ανανεώνει αυτόµατα την παράταση, όταν υπάρχει νέα 
βελτιωµένη και νικητήρια οικονοµική προσφορά.  ∆εν υπάρχει περιορισµός στην ανανέωση 
των παρατάσεων. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα τερµατιστεί όταν µετά τα πρώτα 40 
λεπτά ή τις παρατάσεις των 5 λεπτών δεν ληφθεί µία νέα νικητήρια προσφορά που θα είναι 
σύµφωνη µε το κριτήριο του ελάχιστου βήµατος βελτίωσης της προσφοράς. 
 

2.4. Χρόνος 

Ο χρόνος του συστήµατος είναι ο επίσηµος χρόνος της Ελλάδας, ο οποίος παρουσιάζεται και 
στην οθόνη του συστήµατος. 
 

2.5. Τύπος Πλειστηριασµού και Κανόνας Πλειστηριασµού  

Ο Πλειστηριασµός είναι “µειοδοτικού τύπου”, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασµού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια 

� Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα της 
EU Supply εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασµού και των τυχόν 
παρατάσεών του) 

� Βελτιώνουν την προσφερόµενη τιµή του προµηθευτή τουλάχιστον κατά 
ποσό ίσο µε το βήµα 2.9. Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστηµα, η οποία 
αποτελεί και επιβεβαίωση της συµµετοχής του εκάστοτε προµηθευτή, 
γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον ίση µε το τίµηµα εκκίνησης. 

 
2.6. Γενικοί Κανονισµοί Πλειστηριασµού-Υπερισχύουσα Προσφορά 

Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασµού, κάθε προµηθευτής που θα συµµετάσχει θα έχει την 
δυνατότητα να γνωρίζει την τιµή εκκίνησης (initial price) που έχει θέσει ο ∆ήµος Λαρισαίων 
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σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 2.7. Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει ενεργή 
προσφορά στον πλειστηριασµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του 
(rank) στον διαγωνισµό. Οι προµηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι 
άλλοι προµηθευτές  δίνουν προσφορές και δεν θα µπορούν να γνωρίζουν τον αριθµό των 
συµµετεχόντων. 
Η χαµηλότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασµού, δεν συνεπάγεται και αυτόµατη 
κατακύρωση της προµήθειας στον αντίστοιχο συµµετέχοντα, αλλά αποτελεί µέρος της 
διαδικασίας στα πλαίσιο του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6  της 
παρούσας  διακήρυξης. 

2.7. Τιµή εκκίνησης – Άνω Όριο του Πλειστηριασµού 

Το τίµηµα εκκίνησης είναι το τίµηµα της οικονοµικής προσφοράς του εκάστοτε προµηθευτή, 
για το σύνολο των  υπό προµήθεια  ειδών που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.   
 

2.8. Αρχική επιβεβαίωση προσφορών  

Στην πρόσκληση που θα λάβουν οι προµηθευτές, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν τις ήδη 
υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές τους από 48 έως και 24 ώρες πριν την έναρξη του 
Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. 
Εάν οι προµηθευτές δεν επιβεβαιώσουν τις αρχικές  προσφορές τους µέσα από το σύστηµα, 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, δε θα γίνουν 
δεκτοί στη διενέργεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και δε θα µπορέσουν να 
συµµετέχουν σε αυτόν.   
 

2.9. Βήµα του Πλειστηριασµού 

Το βήµα βελτίωσης της προσφοράς συµµετέχοντος αφορά το σύνολο της προµήθειας και 
είναι τουλάχιστον µειωµένο κατά  100€  από την τελευταία έγκυρη προσφορά του. 
 

2.10. Σχόλια 

Οι συµµετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά 
λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασµού. 
Το τίµηµα που θα προσφερθεί στον Πλειστηριασµό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις 
ή περιορισµούς. 
3. ∆ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τον Πλειστηριασµό. 

Βασικά στοιχεία που εµφανίζονται ανά πάσα στιγµή ως πληροφορία στην οθόνη κάθε 
συµµετέχοντα είναι: 

• το τίµηµα της δικής του τιµής εκκίνησης στο Σύστηµα. ∆εν επιτρέπεται η 
εισαγωγή καµίας προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό.   

• την ανά πάσα στιγµή αντίστοιχη κατάταξη του προσφέροντος. Εφόσον ο 
προµηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασµό, θα έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του (rank) στον διαγωνισµό. 

• Το χρόνο του συστήµατος. 

Τα ονόµατα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους 
συµµετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασµού. 
 

3.1. Ισχύς προσφορών 

Από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτή µια προσφορά από το Σύστηµα δεν είναι δυνατόν να 
ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω του συστήµατος και κατά τη 
διάρκεια του Πλειστηριασµού. 
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Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστηµα, ακυρώνει όλες τις   
προηγούµενες προσφορές του ίδιου συµµετέχοντα.  
Όπως αναφέρεται και στην  διακήρυξη, οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
υποψηφίους Αναδόχους / Συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό για …<οκτώ >… (8 ) µήνες από 
την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της αρχικής υποβολής τους. 
 

3.2. Χρονοδιάγραµµα Πλειστηριασµού 

Όλοι οι προµηθευτές που έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν στον Πλειστηριασµό θα 
ειδοποιηθούν ταυτόχρονα  από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ σε συνεργασία µε την ΓΝΩΜΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. λαµβάνοντας σχετική πρόσκληση (µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή  φαξ), για το χρονοδιάγραµµα του Πλειστηριασµού το οποίο περιλαµβάνει 
την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασµού, τη διαδικτυακή 
διεύθυνση όπου κατά την διεξαγωγή της εκπαίδευσής τους θα εγγραφούν Online στο 
πραγµατικό ενεργό επιχειρησιακό σύστηµα (στο εκπαιδευτικό περιβάλλον https://edu.eu-
supply.com/login.asp?B=GNOMON θα προηγηθεί και προσοµοίωση της διαδικασίας 
εγγραφής) και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του κανονικού και του εικονικού 
Πλειστηριασµού.  
Η πρόσκληση θα αποσταλεί προς τους συµµετέχοντες µόνον εφόσον η προσφορά  τους 
έχει κριθεί από τον ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ως αποδεκτή (µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών). 
Κατά την εκπαίδευσή τους οι προµηθευτές θα παραλάβουν όλη την πληροφορία που 
χρειάζονται για να συνδεθούν και να χρησιµοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστηµα 
πλειστηριασµών.  Στο σύνολο της πληροφορίας θα περιλαµβάνονται οι οδηγίες για τον τρόπο 
συµµετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνικών 
θεµάτων, οι οδηγίες για την εκπαίδευση καθώς και οι οδηγίες για τον εικονικό 
Πλειστηριασµό.   
 
Οι προµηθευτές κατά την εγγραφή τους στο σύστηµα, θα απαιτηθεί από µόνοι τους (ώστε να 
µην έχει γνώση κανείς άλλος πέραν των ιδίων) να δηµιουργήσουν τους δικούς τους κωδικούς 
πρόσβασης και ασφαλείας για το ηλεκτρονικό σύστηµα πλειστηριασµών που µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν για τη συµµετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό (εικονικό και 
πραγµατικό).  
 
Υπενθυµίζεται στους προµηθευτές πως στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους, 
που θα δηλώσουν στο ∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, µε την προσφορά τους, θα πρέπει να 
συµπεριλάβουν και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου (email), στο 
οποίο θα τους σταλούν οι προσκλήσεις.  Οι προµηθευτές θα πρέπει µε δική τους ευθύνη 
να δηλώσουν µία ενεργή διεύθυνση. 
 
Με την πρόσκληση που θα λάβουν οι προµηθευτές, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν τις ήδη 
υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές τους από 48 έως και 24 ώρες πριν την έναρξη του 
Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και η ανωτέρω επιβεβαίωσή τους θα διενεργηθεί κατά την 
εκπαίδευσή τους (ειδικότερα, η επιβεβαίωση θα γίνει µετά το τέλος της εκπαιδευτικής 
εικονικής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας µέσα από το χώρο εκπαίδευσης µε την παρουσία της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και πριν τη διενέργεια της δεύτερης εικονικής ηλεκτρονικής 
δηµοπρασίας στην οποία οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι προµηθευτές θα συµµετέχουν από τον 
χώρο τους).  Εάν οι προµηθευτές δεν επιβεβαιώσουν τις αρχικές  προσφορές τους µέσα από 
το σύστηµα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, δε 
θα γίνουν δεκτοί στη διενέργεια του Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και δεν θα  µπορέσουν 
να συµµετέχουν σε αυτόν.   
 
  Οι προµηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον  ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό 
µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  
 
https://www.eu-supply.com/login.asp?B=GNOMON  
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Πριν τον κανονικό Πλειστηριασµό θα προηγηθεί  η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες οι 
απαιτούµενες διευκρινίσεις σχετικά µε το σύστηµα, τεχνικές οδηγίες (system browser 
specifications), καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.  
Η εκπαίδευση  θα είναι η ίδια για όλους τους προµηθευτές.  Μετά την εκπαίδευση 
ακολουθεί ο εικονικός πλειστηριασµός, προκειµένου οι προµηθευτές να είναι πλήρως 
προετοιµασµένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού πλειστηριασµού. 
Τονίζεται ότι οι συµµετέχοντες πρέπει να συµµετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον 
εικονικό Πλειστηριασµό. Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. και ο ∆ήµος Λαρισαίων δεν 
ευθύνονται για λανθασµένη εκ µέρους των συµµετεχόντων χρήση του συστήµατος.  
 
4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασµούς µέσω του 

συστήµατος της EU Supply.   

� Πριν τον Πλειστηριασµό 

 
4.1. Υποδοµή συµµετέχοντος 

Για τη συµµετοχή στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό oι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω Microsoft Internet Explorer 5.0 ή επόµενες 
εκδόσεις, Netscape 4.1 ή επόµενες εκδόσεις, Mozilla Firefox 1.0 ή επόµενες εκδόσεις µέσω 
modem µε ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 56k. Η ελάχιστη υποδοµή που απαιτείται είναι η 
ακόλουθη: 

4.1.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΗ  

 
128 MB RAM 
 Οθόνη Standard super VGA (800x600)  PC hardware  
 CPU: 450 MHz 
Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP 
Apple MacOS 9 o Λειτουργικό σύστηµα  
Linux Red Hat 6.0 
Microsoft Internet Explorer 5.0 ή µεταγενέστερο  
Netscape 4.1 ή µεταγενέστερο  
Mozilla Firefox 1.0 ή µεταγενέστερο  

Internet browser 

Browser configuration and plug-ins 
Σύνδεση Internet  56k modem 
Ασφάλεια  ∆υνατότητα εγκατάστασης ActiveX objects 

 
 
 

4.1.2. ∆ίκτυο  

� Σύνδεση µε την εφαρµογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών της EU Supply 
µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.eu-
supply.com/gnomon.asp 

� Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail account).  

� Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιµή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο 
Internet. 

� Για λόγους ασφαλείας και οµαλής  διεξαγωγής  των Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασµών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην 
εφαρµογή (multiple logins). 
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4.2. Εκπαίδευση υποψηφίων συµµετεχόντων  

� Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού, οι συµµετέχοντες 
προµηθευτές θα παρακολουθήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σεµινάριο για 
τη χρήση του συστήµατος ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.  Το σεµινάριο 
θα γίνει µέσω του διαδικτύου / τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικά ή και στο 
χώρο της Αναθέτουσας Αρχής (Είθισται η εκπαίδευση των προµηθευτών 
να διενεργείται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής µε παρουσία µέλους της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού).  Το σεµινάριο θα είναι το ίδιο για όλους 
τους προµηθευτές.  

� Επιπρόσθετα, έχει προγραµµατιστεί και µία δοκιµαστική/εικονική 
λειτουργία ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, όπου οι προµηθευτές θα έχουν 
τη δυνατότητα να δοκιµάσουν το ηλεκτρονικό σύστηµα πλειστηριασµών 
µε εικονικές τιµές. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει την ανάλυση της σύνδεσης 
µε το σύστηµα και την  εξοικείωση µε το σενάριο του Πλειστηριασµού. 

� Περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Στο πρακτικό µέρος 
επιδεικνύεται η µεθοδολογία διασύνδεσης µέσω Internet στο σύστηµα της 
EU Supply A.E. καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών µέσω του 
συστήµατος. 

� Κατά την εκπαίδευση διανέµεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο 
περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήµατα, τα στάδια, για τη συµµετοχή 
του προµηθευτή στον Πλειστηριασµό. 

 
4.3. Εικονικός Πλειστηριασµός 

Στον εικονικό Πλειστηριασµό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: 

� την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών 
από µία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους,  

� να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα και να τα αναφέρουν στην  
ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. προς επίλυση πριν τον κανονικό 
πλειστηριασµό, 

� να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα πολλαπλών και εναλλακτικών 
τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές, 

� να εξοικειωθούν µε το σύστηµα του πλειστηριασµού ώστε να µην έχουν 
κανένα πρόβληµα κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού κλπ.   

 
∆ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισµένοι για το 
Σύστηµα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού µετά την ενηµέρωση και εκπαίδευση που θα γίνει 
από την ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.   και τον εικονικό Πλειστηριασµό στον οποίο θα 
συµµετάσχουν.  
Ο ∆ΉΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.  δεν θα ευθύνονται για 
τυχόν λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά τη διεξαγωγή του 
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού. 
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� Κατά  τη διάρκεια του Πλειστηριασµού 

 
4.4. Αποδεκτές προσφορές 

Η προσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν 
ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις :   

4.4.1. Φθάνει στο σύστηµα της EU Supply   εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά 
έγκυρη). 

Ειδικότερα : 
� Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστηµα 

πλειστηριασµών, όταν φθάνει στα συστήµατα της EU Supply   κατά τη 
διάρκεια του  Πλειστηριασµού και των τυχόν παρατάσεών του, του χρόνου 
µετρούµενου αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω 
συστήµατα της εταιρίας EU Supply.   

�  Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται 
δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα µε τα παρακάτω αναφερόµενα.    

4.4.2. Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα του Πλειστηριασµού  

� Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους όπως αναγράφονται στις 
παραγράφους 2.5 και 2.6.  

Κάθε φορά που µία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστηµα, επιστρέφεται µια ένδειξη (µήνυµα) 
στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. 
Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο 2.5 δεν γίνεται 
αποδεκτή από το Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται υπόψη σε 
οποιοδήποτε σηµείο του Πλειστηριασµού.  
 

4.5. Βλάβες και τεχνικά προβλήµατα 

Η EU Supply A.E.  έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να αποτρέψει την 
πιθανότητα εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος κατά την διάρκεια του κανονικού 
Πλειστηριασµού.  
Σε περίπτωση εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 
   

4.5.1. Τεχνικό πρόβληµα της EU Supply A.E.   

� O διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του οποίου εµφανίζεται τεχνικό 
πρόβληµα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαµβάνεται σε νέο 
χρόνο  (ηµεροµηνία και ώρα)  που ο ∆ήµος Λαρισαίων θα γνωστοποιήσει 
εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόµενους µέσω fax ή/και e-mail. 

 
4.5.2. Τεχνικό πρόβληµα συµµετέχοντος                                                                             

� Σε περίπτωση προβλήµατος της υποδοµής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, 
κλπ) ενός συµµετέχοντα, χρησιµοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική 
υποδοµή του. 
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�  Ο Πλειστηριασµός δε διακόπτεται για λόγους προβλήµατος υποδοµής 
συµµετέχοντα ή αδυναµίας υποβολής προσφοράς συµµετέχοντα. 

 
4.5.3. Εγγυήσεις 

� Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. και ο ∆ήµος Λαρισαίων δεν έχουν 
σε καµία περίπτωση, την υποχρέωση να καταβάλουν οποιαδήποτε 
αποζηµίωση οποιασδήποτε µορφής για ζηµίες που προκαλούνται από τη 
χρήση της πλατφόρµας διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών, 
ανεξάρτητα από εάν έχει συµβεί άµεσα ή έµµεσα, ή εάν η ζηµία 
συνίσταται σε απώλειες κερδών ή σε άλλα έξοδα που προκύπτουν, για 
παράδειγµα και χωρίς περιορισµό, ευθύνη να καταβάλει αποζηµιώσεις σε 
τρίτους.  

 
� Επίσης, η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.  και ο ∆ήµος Λαρισαίων δε 

φέρουν καµία ευθύνη για την ιστοσελίδα ή την πλατφόρµα διεξαγωγής των 
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών, ούτε για οποιαδήποτε έµµεση ή άµεση 
ζηµία που µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την 
πλατφόρµα διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών 

4.5.4. Καταβολή τιµήµατος ενοικίασης ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας 
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών 

� Ο Ανάδοχος της συνολικής προµήθειας του έργου, υποχρεούται να 
καταβάλλει το συνολικό αντίτιµο της ενοικίασης της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρµας ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών προς την 
ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Το αντίτιµο θα αφορά την ενοικίαση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, 
για την διεξαγωγή του παρόντος πλειστηριασµού, δηλαδή αριθµητικά ενός 
(1) ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Η πληρωµή του ποσού θα 
πραγµατοποιηθεί µετά την ανακήρυξη του νικητή   και προ της 
υπογραφής της Σύµβασης Έργου µεταξύ του ∆ήµου Λαρισαίων µε την 
Ανάδοχο Εταιρεία. Η καταβολή του αντιτίµου, δεν συµπεριλαµβάνεται 
στον προϋπολογισµό του παρόντος διαγωνισµού, αλλά αποτελεί 
επιπρόσθετη δαπάνη που θα πρέπει να καλύψει ο ανάδοχος του 
διαγωνισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.931.100,00 €   ΕΥΡΩ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
-                              ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
 

 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ 
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
 
 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο    Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 

ΑΡΙΘ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (1) Σετ Φ/Β πλαίσια ισχύος 10 ΚWp   
• Φ/Β πλαίσια, τύπου µονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού ή άµορφου πυριτίου, 

συνολικής ονοµαστικής ισχύος 10KWp (έκαστο εγκατεστηµένο σύστηµα). Τα 
πλαίσια θα είναι  σύµφωνα  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές . 

• Οι συνδέσεις τους θα γίνονται µε καλωδιώσεις ειδικές για Φ/Β συστήµατα 
διασυνδεδεµένα στο δίκτυο. 

• Αντιστροφέα (inverter), τριφασικό, ονοµαστικής ισχύος 10KVA ή εναλλακτικά 
µονοφασικούς αντιστροφείς οι οποίοι στην έξοδό τους δεν θα υπερβαίνουν διαφορά 
τάσης 20%. Οι αντιστροφείς θα είναι  σε συµφωνία µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές . 

• Σύστηµα σταθερής στήριξης και προσανατολισµού, για την τοποθέτηση των Φ/Β  

• Μονωµένο καλώδιο γείωσης 1x16mm2 και ηλεκτρόδιο γείωσης  µήκους 150cm. 

• Πίνακας AC-DC, στεγανότητας IP66, µε ασφαλειοδιακόπτες, απαγωγούς 
υπερτάσεων στην πλευρά του AC και του DC, κλεµµοσειρά, γενικό διακόπτη και 
επιτηρητή τάσεως.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης έτοιµου για λειτουργία καθώς και η συντήρηση  αυτού  για 5 έτη.  
TΙΜΗ :    32.000,00  ΕΥΡΩ  ( ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ   ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) / σετ  
 
 



 

    - 90 - 

 
 
ΑΡΙΘ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (2) Φ/Β  σύστηµα  συνολικής ονοµαστικής  ισχύος  436,80 
KWp 
 

• Φ/Β πλαίσια, τύπου µονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού ή άµορφου πυριτίου. Τα 
πλαίσια θα είναι κατασκευής σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας . Θα 
είναι  σύµφωνα  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές . 

• Οι συνδέσεις τους θα γίνονται µε καλωδιώσεις ειδικές για Φ/Β συστήµατα 
διασυνδεδεµένα στο δίκτυο. 

• Αντιστροφείς (inverter), τριφασικούς ή εναλλακτικά µονοφασικούς, οι οποίοι στην 
έξοδό τους δεν θα υπερβαίνουν διαφορά τάσης 20%. Οι αντιστροφείς θα είναι σε 
συµφωνία   µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

• Σύστηµα σταθερής στήριξης και προσανατολισµού, για την τοποθέτηση των Φ/Β 
πλαισίων, πιστοποιηµένο κατά τον Ευρωκώδικα 9.1.1. 

• ∆ύκτιο γειώσεως 

• Υ/Σ Μ.Τ.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης έτοιµου για λειτουργία καθώς και η συντήρηση   των πλαισίων  για 5 
έτη.  
TΙΜΗ :    1.000.000,00  ΕΥΡΩ  ( ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ   ΕΥΡΩ ) 
 
ΑΡΙΘ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (3) Σύστηµα  τηλεµετρικής επίβλεψης απόδοσης Φ/Β 
συστηµάτων  
Περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση  συστήµατος  που θα πραγµατοποιεί την 
καταγραφή του συνόλου των δυναµικών παραµέτρων του κάθε  συστήµατος ( ΣΤΕΓΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ) που καταδεικνύουν ή σχετίζονται µε την απόδοση 
και λειτουργία του. Τέτοιες συνιστώσες του συστήµατος αποτελούν η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο βαθµός ηλιακής ακτινοβολίας, η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και η 
θερµοκρασία της επιφάνειας των Φ/Β Πλαισίων. Ο έλεγχος θα επιτυγχάνεται από απόσταση 
µέσω διαδικτύου, χρησιµοποιώντας συστήµατα Monitoring Control. Θα είναι  σύµφωνο  µε 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές . 
TΙΜΗ :    50.000,00  ΕΥΡΩ  ( ΠΕΝΗΝΤΑ  ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 
 
ΑΡΙΘ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (4) Σύστηµα παρακολούθησης- φύλαξης  και ασφάλισης  των 
εγκαταστάσεων 
Περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση  συστήµατος  παρακολούθησης και προστασίας 
των εγκαταστάσεων ( ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ) που θα πρέπει να 
ενηµερώνει το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου µε ηχητική ειδοποίηση και τηλεειδοποίηση που θα 
απεικονίζεται στην οθόνη του κεντρικού υπολογιστή παρακολούθησης των εγκαταστάσεων. 
Θα είναι  σύµφωνο  µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές . 
Αντικλεπτικά µέτρα θα πρέπει να εγκατασταθούν σε: 

� Πλαίσια και συστήµατα στήριξης. 
� Αντιστροφείς. 
� Πίνακες. 
� Καλωδιώσεις. 

TΙΜΗ :    40.000,00  ΕΥΡΩ  ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ) 
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Ο προϋπολογισµός της προµήθειας  µε τα υλικά που πληρούν τις ανωτέρω 
προδιαγραφές αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α 
Περιγραφή Ποσότητα Τιµή / τεµ τιµή (€) 

1 Σετ Φ/Β πλαίσια ισχύος 10 
ΚWp   

15 ΤΕΜ 32.000,00 480.000,00 € 

2 Φ/Β  σύστηµα συνολικής 
ονοµαστικής ισχύος 436,80 
KWp 

1 ΤΕΜ 1.000.000,00 1.000.000,00 € 

3 Σύστηµα  τηλεµετρικής 
επίβλεψης απόδοσης Φ/Β 
συστηµάτων  

1 ΤΕΜ 50.000,00 50.000,00 € 

4 Σύστηµα παρακολούθησης- 
φύλαξης  και ασφάλισης  
των εγκαταστάσεων 

1ΤΕΜ 40.000,00 40.000,00 € 

Σύνολο 1.570.000,00 € 
ΦΠΑ 23% 361.100,00 € 

Σύνολο µε Φ.Π.Α. 1.931.100,00€ 
 

                                                                                      
               ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η/Μ 
 
 
Γεωργία   ΧΑ∆ΟΥΛΟΥ     Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                   ∆ηµήτρης  ΧΑΤΖΙΚΟΣ  
 
 
                                              
 
                                        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN                                    
                                
 

                                                       Ασηµίνα  ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.931.100,00 €   ΕΥΡΩ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
-                              ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
 
 
Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  15 Χ 10KWp  

 
Β. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  436,80KWp 
 

         Γ. Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η    –   Φ Υ Λ Α Ξ Η     Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ  Α Σ Ε Ω Ν  

 

∆. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   
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Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ       Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  

15 Χ 10KWp 
1. ΓΕΝΙΚΑ  

 
Ο ∆. Λαρισαίων, στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκτέλεσης προγράµµατος πράσινης 

ανάπτυξης και βάση του Ν.3851/14-05-2010 και των βελτιωτικών ρυθµίσεων που 

ακολούθησαν, επιθυµεί να προβεί στην προµήθεια και λειτουργία φωτοβολταïκών 

συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα 

προέρχεται από την λειτουργία Φ/Β συστηµάτων, ονοµαστικής ισχύος 10KWp σε στέγες 

σχολικών κτιρίων στον ∆. Λαρισαίων. Συνολικά θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση 15  Φ/Β 

συστηµάτων συνολικής ισχύς 150 KWp .    

Ο ∆. Λαρισαίων έχει σκοπό την προµήθεια και λειτουργία διασυνδεδεµένων φωτοβολταïκών 

συστηµάτων συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 150 KWp, τo οποία θα παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια, καθώς και την διάθεση, µέσω του δικτύου µεταφοράς της ∆.Ε.Η., της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Μέσω της συγκεκριµένης προµήθειας  αναµένεται ότι ο 

∆ήµος θα συµβάλει στην κάλυψη της ολοένα αυξανόµενης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, 

που παρουσιάζεται στην εγχώρια αγορά, αλλά και στην µείωση της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης, καθώς η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αποτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από συµβατικά καύσιµα, ενώ ταυτόχρονα οι εκπεµπόµενοι από την παραγωγική 

λειτουργία του φωτοβολταïκού σταθµού ρύποι είναι µηδενικοί. Επιπλέον δε αναµένεται και 

ένα σηµαντικό έσοδο από την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η µελέτη περιλαµβάνει:  

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού για την 

ορθή και άρτια λειτουργία του φωτοβολταïκού συστήµατος. 

Προµήθεια ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων για την αντικεραυνική προστασία, γείωση και 

ασφάλεια του σταθµού.  

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήµατος πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα για τη 

διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστηµάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του 

υπόλοιπου εξοπλισµού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης, κάτι που θα εξασφαλίσει την 

στατική επάρκεια της εγκατάστασης και την οµαλή λειτουργία του Φ/Β συστήµατος. Πριν 

από κάθε άλλη επέµβαση θα προηγηθεί απαραίτητα έλεγχος της οροφής, π.χ. διαστάσεις 

ξύλινων δοκών στήριξης κεραµοσκεπής, αποστάσεις µεταξύ των δοκών, τύπος κεραµιδιού, 

κλπ.  
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  15Χ10KWp 
Το Φωτοβολταïκό Σύστηµα του οποίου η συνολική παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια θα 

τροφοδοτείται στο δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ αποτελείται από τα κάτωθι µέρη: 

• Φ/Β πλαίσια, θα είναι τύπου µονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού ή άµορφου 

πυριτίου, συνολικής ονοµαστικής ισχύος 10KWp (έκαστο εγκατεστηµένο σύστηµα). 

Τα πλαίσια θα είναι κατασκευής σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. 

• Οι συνδέσεις τους θα γίνονται µε καλωδιώσεις ειδικές για Φ/Β συστήµατα 

διασυνδεδεµένα στο δίκτυο. 

• Αντιστροφέα (inverter), τριφασικό, ονοµαστικής ισχύος 10KVA ή εναλλακτικά 

µονοφασικούς αντιστροφείς οι οποίοι στην έξοδό τους δεν θα υπερβαίνουν διαφορά 

τάσης 20%. Οι αντιστροφείς θα είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα VDE 0126-1-1 και θα φέρει πιστοποιήσεις ασφαλείας EN 50 178, ΕΝ 

61000-6-2 και ΕΝ 61000-6-4. 

• Σύστηµα σταθερής στήριξης και προσανατολισµού, για την τοποθέτηση των Φ/Β 

πλαισίων, πιστοποιηµένο κατά τον Ευρωκώδικα 9.1.1. 

• Καλωδίωση DC, τύπου solar cable, µε τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις µόνωσης και 

ανθεκτικότητας έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, κατάλληλης διατοµής για την 

ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών (ενδεικτικά 4 – 6mm2). 

• Καλώδιο AC για την παροχή της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της 

∆ΕΗ, τύπου ΝΥΥ, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, πιστοποιηµένης µόνωσης και 

κατάλληλης διατοµής (αναλογικά µε το µήκος όδευσής του) για την ελαχιστοποίηση 

των θερµικών απωλειών (≥ 5x10mm2). 

• Μονωµένο καλώδιο γείωσης 1x16mm2 και ηλεκτρόδιο γείωσης  µήκους 150cm. 

• Πίνακας AC-DC, στεγανότητας IP66, µε ασφαλειοδιακόπτες, απαγωγούς 

υπερτάσεων στην πλευρά του AC και του DC, κλεµµοσειρά, γενικό διακόπτη και 

επιτηρητή τάσεως.    

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  15Χ10KWp 
3.1 .  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  

Τα Φ/Β πλαίσια, θα είναι τύπου µονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού ή άµορφου πυριτίου, 

συνολικής ονοµαστικής ισχύος 10KWp (έκαστο εγκατεστηµένο σύστηµα). Τα πλαίσια θα 

είναι κατασκευής σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, µε πιστοποίηση κατά IEC 



 

    - 95 - 

61215, IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 για διεθνή χρήση , EN 61730 -1, EN 61730 -

2και πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.  

 

Θα εξεταστεί η απόδοση τους (ελάχιστη απόδοση 14,0%+ 5% απόκλιση) σε παραγωγή 

ενέργειας ανά επιφάνεια κάλυψης και η µηχανική τους αξιοπιστία. Οι µηχανικές αντοχές των 

πλαισίων θα είναι εξαιρετικά υψηλές, µε αντοχή ≥3.6kΝ/m2 και το περιµετρικό περίβληµα 

προστασίας τους θα κατασκευάζεται από κράµα αλουµινίου (αναδυόµενο) . . 

Θα είναι εξαίρετης ποιότητας κατασκευής ως προς την προστασία έναντι υγρασίας και µε 

πάχος γυαλιού ≥3mm.  

Οι ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των πλαισίων αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ονοµαστική Ισχύς - PMPP 
10KWp στο σύνολο του εγκατεστηµένου 

συστήµατος 

Ονοµαστική Τάση - VMPP 27V (ενδεικτικά) 

Ονοµαστική Ένταση - ΙMPP 8A (ενδεικτικά) 

Ένταση Βραχυκυκλώσεως - ISC 8.5A (ενδεικτικά)  

Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος - VOC 33.00V (ενδεικτικά) 

Μέγιστη Απόκλιση Ισχύος 0…+5% 

Μέγιστη Τάση Συστήµατος (IEC) 1000V 

Θερµοκρασιακός Συντελεστής Μεταβολής 

Ισχύος -PN 
-0,40….-0,45% 

Θερµοκρασιακός Συντελεστής Μεταβολής 

Τάσης Ανοικτού Κυκλώµατος - UOC 
-0,32…..-0,38% 

Θερµοκρασιακός Συντελεστής Ρεύµατος 

Βραχυκυκλώσεως - ISC 
+0,04…..+0,05% 

Απόδοση ≥14,0% 

Βάρος Πλαισίων ≤22 kg 

Εύρος Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος -40˚...+85˚C 

 

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι όλα της ίδιας ονοµαστικής ισχύος και θα έχουν όλα ακριβώς τις 

ίδιες γεωµετρικές διαστάσεις.  

 

Τα Φ/Β Πλαίσια θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιηµένες 

από αναγνωρισµένο φορέα: 
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Mechanical Stability - IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline 

silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules [1993-04].  

Electrical - TUV Spec ΤΖΕ/2.572.09 "Safety Class II Test on Photovoltaic (PV) Modules" ή 

αντίστοιχο.     

Τα Φ/Β πλαίσια θα διαθέτουν "Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή σύµφωνα 

µε την οδηγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility 

Directive" και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage Directive".  

Τα πλαίσια θα διαθέτουν διόδους παράκαµψης (by-pass diodes). Κατά την παράδοσή τους, ή 

πριν από αυτή, θα συνοδεύονται από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η "Ονοµαστική 

Ισχύς" τους όπως προσδιορίζεται  για το καθένα χωριστά (σε συνδυασµό µε το µοναδικό 

αριθµό κατασκευαστή - bar code) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής 

τους.  

3.2 .  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ  (INVERTER)   

 

Οι αντιστροφείς θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί, τύπου "string inverter", δηλ. θα 

συνδέουν τµήµατα του Φ/Β συστήµατος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία 

(κλάση στεγανότητας) ΙΡ65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση).  

Θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από τη ∆ΕΗ ασφάλειες για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως συµβατοί µε τους σχετικούς 

κανονισµούς.  

Θα έχουν ενσωµατωµένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόµων ορίου τάσης, ορίου συχνότητας, 

ασυµµετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν προστασία έναντι του 

φαινοµένου της νησιδοποίησης κάτι που σηµαίνει ότι θα διακόπτουν αυτόµατα τη λειτουργία 

τους σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ∆ΕΗ. 

Οι αντιστροφείς θα φέρουν τις κάτωθι πιστοποιήσεις: 

DIN VDE 0126-1-1,CE, 

και τις παρακάτω παραµέτρους δικτύου:  

Χρόνος απόζευξης  0,5sec και επανασυζευξης 180 sec 

Εύρος τάσεως εναλλασσόµενου ρεύµατος + 15% έως -20% επί της ονοµαστικής τάσης (230 

V).  

Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόµενου ρεύµατος ±0,5% επί της ονοµαστικής τιµής (50ΗΖ).  

Συντελεστής παραµόρφωσης ρεύµατος < 4%.  

DC-Current Injection: < 0,5 % του ονοµαστικού ρεύµατος. 

 
3.3.   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β  ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
 

Τα αγκύρια της µεταλλικής βάσης θα είναι κατασκευασµένα σίδερο γαλβανισµένο εν θερµό 

η αλουµίνιο και θα βιδώνονται απευθείας στους ξύλινους δοκούς στήριξης της κεραµοσκεπής 

µε βίδες Μ8x100 κατά ελάχιστο. Οι ράγες στήριξης θα εδράζουν κατάλληλα στα αγκύρια και 
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θα είναι κατασκευής αλουµινίου. Η στήριξη τους στα αγκύρια θα γίνεται µε κατάλληλα υλικά 

συναρµογής. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ των αγκυρίων της βάσης θα περιορίζεται στα 

120cm και σε κάθε περίπτωση θα προσδιορίζεται σε σχέση µε το προφίλ και την διατοµή των 

ραγών. Βάσεις στήριξης που τοποθετούνται µε διάνοιξη οπών στα κεραµίδια της σκεπής δεν 

θα είναι αποδεκτές.   

Η βάση στήριξης και τα συνδετικά υλικά πρέπει να είναι αντιστοίχων προδιαγραφών για την 

αποφυγή οξειδώσεων και ηλεκτρολυτικών αντιδράσεων . 

Το συστήµατα στήριξης και τα ειδικά τεµάχια συναρµογής θα συνοδεύονται από τις 

παρακάτω εγγυήσεις: 

� Εγγύηση στατικής επάρκειας. 

� Εγγύηση έναντι διάβρωσης κατά ελάχιστο για 20 έτη. 

3.4.  ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τον ελληνικό κανονισµό ΕΛΟΤ ΗD-384 

DC 

 Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων µεταξύ τους, θα χρησιµοποιηθεί ειδικού 

τύπου καλώδιο (solar cable), µε ενσωµατωµένες τις επαφές θετικού και αρνητικού πόλου. Το 

αγώγιµο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης διατοµής. Το καλώδιο είναι 

εύκαµπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

και την λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας 

για το καλώδιο σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων είναι από -40°C έως + 100°C. Η πολικότητα των 

καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιµη όπως και τα σηµεία σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές 

συσκευές του Φ/Β συστήµατος.  

Τα DC καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση σε σειρά των Φ/Β πλαισίων θα 

οδεύουν κατά µήκος της µεταλλικής βάσης στήριξης και θα στηρίζονται µε δεµατικά 

καλωδίων ανά 40 – 50cm διαδροµής. Σε κάθε περίπτωση οι διαδροµές των καλωδίων θα 

ακολουθούν ευθείες γραµµές και η καλωδίωση θα είναι δοµηµένη. 

Για το AC τµήµα του Φ/Β συστήµατος και συγκεκριµένα για τη σύνδεση των αντιστροφέων 

DC/AC µε τον πίνακα Χ.Τ. του Φ/Β συστήµατος θα χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ 

(J1VV-R) κατασκευασµένα σύµφωνα µε το VDE-0271 

Οι διατοµές των καλωδίων και αγωγών θα είναι κατάλληλες ώστε η πτώση τάσης, σε 

συνθήκες NOCT και σε τάση ΜΡΡ, από την έξοδο των Φ/Β πλαισίων µέχρι και τους 

αναστροφείς να είναι µικρότερη του 1%. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων 

σπιράλ  από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευµάτων 

θα γίνει σε ξεχωριστό σωλήνα από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων. Ο σωλήνας θα διαθέτει 

ειδικά εξάρτηµα σύνδεσης (µούφα).  
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Όλες οι καταλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν µε προστατευτικές 

ταινίες και κολάρα ώστε να διατηρούν τη συνοχή τους και να αποφεύγονται οι φθορές από 

εξωγενείς παράγοντες. 

ΣΗΜΑΤΑ 

Τα καλώδια σηµάτων θα τοποθετηθούν σε πλαστικούς σωλήνες και αφορούν: 

LIYCY (TP) για τη µετάδοση σηµάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες 

προς το κέντρο ελέγχου. 

3.5.   ΓΕΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Γειώσεις, Εξωτερική Προστασία, Ισοδυναµικές Προστασίες του Συστήµατος 

Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναµικών συνδέσεων) θα είναι σύµφωνη µε το 

πρότυπο IEC (ΕΝ) 62305 - 3 για Επίπεδο Προστασίας III. 

Κατασκευή Γείωσης 

Για την κατασκευή της γείωσης θα τοποθετηθεί µονόκλωνος µονωµένος χαλκός 16mm. Οι 

συνδέσεις των αγωγών µεταξύ τους θα υλοποιηθούν µε συνδέσµους  πρέσας. Οι αγωγοί που 

θα χρησιµοποιηθούν στην ισοδυναµική προστασία των µεταλλικών βάσεων των 

φωτοβολταϊκών κυψελών θα καταλήγουν σε ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετηµένο εντός του 

εδάφους. Οι συνδέσεις των βάσεων µε τον αγωγό θα υλοποιηθούν µε τη χρήση συνδέσµων 

τύπου (Η) 6-10mm St/Zn. Επιπλέον δεν πρέπει ο αγωγός ισοδυναµικής προστασίας να 

συνδεθεί άµεσα εκτός εδάφους µε αγωγό γείωσης κάποιας ακίδας. Τέλος, έχει υπολογιστεί 

και ισοδυναµικός ζυγός για γειώσεις στο εσωτερικό το πίνακα Χ.Τ. 

Επιλογή Σφιγκτήρων 

Οι συνδέσεις µεταξύ των υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών θα γίνουν µε 

συνδέσµους που διαθέτουν κοχλίες και βίδες πιστοποιηµένης ικανότητας απαγωγής 100ΚΑ 

10/350µsec. 

Προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από κρουστικές υπερτάσεις. 

Προστασία Πίνακα εγκατάστασης Χ. Τ. από άµεσα και έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο 

εναλλασσόµενο ρεύµα. 

Για τον γενικό πίνακα της εγκατάστασης απαιτείται η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα 

από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει άµεσα και έµµεσα 

κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι 100KA 

κυµατοµορφής 10/350µsec  

αφήνοντας παραµένουσα τάση ≤1,5ΚV. Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των 

ανεξάρτητων εργαστηρίων ΚΕΜΑ, VDE, UL, VDS περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε 

τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Προστασία των (3Φ) πίνακα AC της εγκατάστασης από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο 

εναλλασσόµενο ρεύµα.  
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Για την προστασία των 3Φ υποπινάκων απαιτείται η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα 

από τις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης.  

Η διάταξη απάγει έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος 

µέχρι 40KA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση ≤1,25kV. Η διάταξη 

φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων ΚΕΜΑ, VDE, UL, VDS περί 

ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή 

τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Προστασία των inverters από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα. Τοποθέτηση 

στην είσοδο DC κάθε inverter (είτε στις ελεύθερες κλέµµες που δε θα συνδεθεί κανένα string 

υπό την προϋπόθεση ότι παραλληλίζονται οι είσοδοι DC σε εκείνο το σηµείο, είτε σε πίνακα 

παραλληλισµού των strings πριν τους inverter), µιας διπολικής διάταξης παράλληλα από το 

θετικό και τον αρνητικό πόλο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα 

από το δίκτυο του συνεχούς ρεύµατος µέχρι 40KA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας 

παραµένουσα τάση ≤3,5kV και φέρει ολοκληρωµένο σύστηµα ασφαλείας από 

βραχυκυκλώµατα (ασφάλεια τήξεως και νέα διάταξη απόζευξης).  

Προστασία των κυκλωµάτων επικοινωνίας των inverters (RS485) από έµµεσα κεραυνικά 

πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα.  

Για την προστασία της διάταξης επικοινωνίας RS485 των inverter θα τοποθετηθεί απαγωγός 

υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει µια δισύρµατη γραµµή και απάγει έµµεσα κεραυνικά 

πλήγµατα µέχρι 10KA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση ≤27V. Η 

διάταξη αυτή έχει συχνότητα αποκοπής 250 ΜΗΖ (κατάλληλη και για High Frequency) και 

φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων GOST περί ελέγχου της διάταξης 

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

3.6. ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς 

σχετικά µε τις αρµονικές και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, την Ελληνική νοµοθεσία 

και τους σχετικούς κανονισµούς καθώς και µε τους κανονισµούς της ∆ΕΗ σχετικά µε την 

ποιότητα του παρεχόµενου ρεύµατος. Πριν από τον αντιστροφέα τοποθετείται πίνακας DC 

στον οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες που περιλαµβάνει: 

Ασφαλειοθήκη  

Απαγωγούς υπερτάσεων  

∆ιακόπτη φορτίου 

Κατόπιν, οι αντιστροφείς οµαδοποιούνται σε πίνακα AC, ο οποίος περιλαµβάνει: 

WL αυτόµατη ασφάλεια  

Απαγωγό υπερτάσεων  
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WL αυτόµατη ασφάλεια 

Προδιαγραφές κιβωτίου πίνακα: 

Κιβώτιο: Ανθεκτική κατασκευή από 1.25mm έως 1.50mm πάχους έλασµα χάλυβα 

διαµορφωµένο και συγκολληµένο από ένα έλασµα υλικού µε προστατευτικό αυλάκι γύρω 

από τον οπλισµό της πόρτας. Πίσω κάλυµµα µε έτοιµες τρύπες για επίτοιχη στήριξη. ∆άπεδο 

κιβωτίου µε φλάντζα, καλυµµένη µε έλασµα χάλυβα. 

Πόρτα: 1.5mm έως 2mm έλασµα χάλυβα, µονωµένη µε αφρώδες υλικό, διάτρητες κάθετες 

βάσεις στήριξης και στις δύο πλευρές, µε βιδωτούς µεντεσέδες. Η γωνία ανοίγµατος είναι 

130° σύµφωνα µε το VDI (µπορεί να φτάσει έως και τις 180°),  αφαλός κλειδαριάς µε κλειδί 

"γερµανικού" τύπου σύµφωνα µε  DΙΝ 43668. 

Πλάκα στήριξης: 2-3mm έλασµα χάλυβα µε ανοίγµατα για τοποθέτηση στο επιθυµητό βάθος, 

γαλβανισµένο. 

Παρελκόµενα: Κλειδαριές αντικατάστασης, επίτοιχες βάσεις στήριξης, πλαστικές πλάκες 

στυπειοθλιπτών, εξαρτήµατα γείωσης, θήκες σχεδίων, στηρίγµατα πόρτας, πίνακας 

λειτουργίας, πλαίσια µετακίνησης, ηλεκτρονικά παρελκόµενα (µόνον για κιβώτια µε πλάτος 

έως 600 χιλ.), µεντεσές ανοίγµατος 180°. 

Πιστοποιήσεις: UL, CSA, VDE, TUV, Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, 

Det Norske Veritas, USSR Register of Shipping 

Επεξεργασία επιφάνειας: 

πλαισίου: απολίπανση και νανοκεραµική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία, 

εµβάπτυση ηλεκτροφόρησης σε RAL 7044 για µέγιστη προστασία από διάβρωση, πάχους 

περίπου 20µm. 

επίπεδων επιφανειών: απολίπανση και νανοκεραµική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική 

προστασία, εµβάπτυση ηλεκτροφόρησης σε RAL 7044 για µέγιστη προστασία από 

διάβρωση, πάχους περίπου 20µmεπιπρόσθετη βαφή πούδρας σε RAL 7032 πάχους περίπου 

70µm έως 110µm. 

 
3.7 .ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο έλεγχος θα επιτυγχάνεται από απόσταση  µέσω διαδικτύου, χρησιµοποιώντας συστήµατα 

Monitoring Control. Πιο αναλυτικά, θα πραγµατοποιείται καταγραφή του συνόλου των 

δυναµικών παραµέτρων του συστήµατος που καταδεικνύουν ή σχετίζονται µε την απόδοση 

και λειτουργία του. Τέτοιες συνιστώσες του συστήµατος αποτελούν η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, ο βαθµός ηλιακής ακτινοβολίας, η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και η 

θερµοκρασία της επιφάνειας των Φ/Β Πλαισίων. Το σύστηµα αδιάλειπτης καταγραφής  

παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος  θα είναι συµβατό µε την τεχνολογία του 

αντιστροφέα. Το σύστηµα επιτήρησης θα µπορεί να καταγράφει και να αποθηκεύει τα 

δεδοµένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της απόδοσης του Φ/Β συστήµατος. Σε 
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περίπτωση µη ύπαρξης σύνδεσης µε το διαδίκτυο , η µεταφορά των δεδοµένων θα εκτελείται 

µέσω GSM (µέσω δορυφόρου) µε ευθύνη του προµηθευτή. 

Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση αντίστοιχου  λογισµικού  σε Η/Υ που θα υποδειχτούν από 

την Υπηρεσία και την ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού. 

 

4.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Μέτρα ασφαλείας 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στη λήψη και πιστή τήρηση όλων των προβλεποµένων 

µέτρων ασφαλείας τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά το στάδιο 

λειτουργίας του στις παρακάτω περιπτώσεις: 

� Εγκαταστάσεις 

Η τοποθέτηση του εξοπλισµού και σύνδεση των επί µέρους στοιχείων θα πρέπει να 

γίνει µε τρόπο ώστε να µην προκληθούν ζηµίες στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων 

και τα στοιχεία του εξοπλισµού. Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 

διασφάλιση της µόνωσης τόσο των στεγών όσο και των  δωµάτων των κτιρίων. 

Στην περίπτωση κυκλοφορίας τεχνικού προσωπικού σε κεραµοσκεπές, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η ακεραιότητα των κεραµικών στοιχείων και να αποφευχθεί η 

µετατόπισή τους. 

Όπου προβλέπονται γειώσεις εξοπλισµού, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν καλώδια 

ανάλογης µορφής και διατοµής µε αυτές που προβλέπονται από τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 

Η εγκατάσταση των συστηµάτων γείωσης θα πρέπει να γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε 

να µην προκληθούν ζηµίες στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου και να µη διαταραχθεί 

η αισθητική εικόνα του κτιρίου. 

� Προσωπικό 

Καθώς τα Φ/Β πλαίσια θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό συνεχή τάση κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, είναι πολύ σηµαντικό να τηρούνται οι προβλεπόµενες 

διαδικασίες εγκατάστασης των στοιχείων του συνόλου µε τη σειρά που γενικά 

προτείνεται και από τους κατασκευαστές Φ/Β πλαισίων (τα Φ/Β πλαίσια 

εγκαθίστανται στο τελευταίο στάδιο). Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο προµηθευτής 

θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό που θα καθοδηγεί την οµάδα 

εγκατάστασης και θα επιβλέπει την τήρηση των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 

Το προσωπικό εγκατάστασης των Φ/Β συστηµάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο 

µε όλα τα απαραίτητα γενικά και ατοµικά µέσα προστασίας (φόρµες εργασίας, 

γάντια, υποδήµατα, κράνη, εργαλεία µε τις απαραίτητες µονώσεις για εργασία σε 

καλώδια και ακροδέκτες υπό τάση κλπ).  
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Ο προµηθευτής προ της έναρξης των εργασιών σε κάθε κτίριο οφείλει να υποβάλει 

στον επιβλέποντα µηχανικό του ∆ήµου κατάσταση µε το προσωπικό, τις 

ειδικότητες, τον υπεύθυνο της οµάδας και τα µέσα ατοµικής προστασίας που 

διαθέτουν.  

 

Ακόµη ο προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση 

ότι έχουν ληφθεί και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας τόσο για το 

προσωπικό όσο και για τους εργαζοµένους στο συγκεκριµένο κτίριο. 

Τέλος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η τήρηση σχολαστικών µέτρων ασφαλείας κατά τη 

µεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισµού στα κτίρια καθώς κατά τις εργάσιµες 

ώρες και ηµέρες σε όλα τα κτίρια κυκλοφορούν εργαζόµενοι, για τα δε σχολικά 

συγκροτήµατα βρίσκονται µαθητές για όλη τη σχολική περίοδο. 

 

 

5.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ε ί δ ο ς  Ε γ γ ύ η σ η ς  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ   

Φ/Β Πλαίσια Ελάχιστη εγγύηση κατασκευής δέκα (10) ετών. Επιπλέον 

εγγύηση, για τα πρώτα δώδεκα  (12) έτη για το 90% και για 

τα επόµενα 13 ( έτη) έτη για το 80% της απόδοσης επί της 

ονοµαστικής ισχύος των πλαισίων. 

Αντιστροφείς  Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα (10) ετών από τον 

κατασκευαστικό οίκο. 

Σύστηµα Στήριξης Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα  (10) ετών από 

τον κατασκευαστικό οίκο. 
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Β.Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ       Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ 436,80 

KWp  
1. .ΓΕΝΙΚΑ  

 
Ο ∆. Λαρισαίων, στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκτέλεσης προγράµµατος πράσινης 

ανάπτυξης και βάση του Ν.3851/14-05-2010 και των βελτιωτικών ρυθµίσεων που 

ακολούθησαν επιθυµεί να προβεί στην προµήθεια και λειτουργία φωτοβολταïκού 

συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα 

προέρχεται από προµήθεια και λειτουργία Φ/Β συστήµατος, ονοµαστικής ισχύος 436,80 

KWp στην στέγη της ΑΓΟΡΑΣ στον ∆. Λαρισαίων.  

Με την παρούσα προµήθεια ο ∆. Λαρισαίων έχει σκοπό την προµήθεια και λειτουργία 

διασυνδεδεµένου φωτοβολταïκού συστήµατος συνολικής ισχύος 436,80KWp, τo οποίο θα 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και την διάθεση, µέσω του δικτύου µεταφοράς της 

∆.Ε.Η., της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Μέσω του συγκεκριµένου 

σχεδίου αναµένεται ότι ο ∆ήµος θα συµβάλει στην κάλυψη της ολοένα αυξανόµενης ζήτησης 

για ηλεκτρική ενέργεια, που παρουσιάζεται στην εγχώρια αγορά, αλλά και στην µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αποτρέπει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικά καύσιµα, ενώ ταυτόχρονα οι εκπεµπόµενοι 

από την παραγωγική λειτουργία του φωτοβολταïκού σταθµού ρύποι είναι µηδενικοί. 

Επιπλέον δε αναµένεται και ένα σηµαντικό έσοδο από την πώληση της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού για την 

ορθή και άρτια λειτουργία του φωτοβολταïκού συστήµατος. 

Προµήθεια ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων για την αντικεραυνική προστασία, γείωση και 

ασφάλεια του σταθµού.  

 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ 436,80 KWp 
 

Το Φωτοβολταïκό Σύστηµα του οποίου η συνολική παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια θα 

τροφοδοτείται στο δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ αποτελείται από τα κάτωθι µέρη: 

 

• Φ/Β πλαίσια,θα είναι  τύπου µονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού ή άµορφου 

πυριτίου. Τα πλαίσια θα είναι κατασκευής σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
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ποιότητας. Οι συνδέσεις τους θα γίνονται µε καλωδιώσεις ειδικές για Φ/Β συστήµατα 

διασυνδεδεµένα στο δίκτυο. 

• Αντιστροφείς (inverter), τριφασικούς ή εναλλακτικά µονοφασικούς, οι οποίοι στην 

έξοδό τους δεν θα υπερβαίνουν διαφορά τάσης 20%. Οι αντιστροφείς θα είναι 

πιστοποιηµένος σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα VDE 0126-1-1 και θα φέρει 

πιστοποιήσεις ασφαλείας EN 50 178, ΕΝ 61000-6-2 και ΕΝ 61000-6-4. 

• Σύστηµα σταθερής στήριξης και προσανατολισµού, για την τοποθέτηση των Φ/Β 

πλαισίων, πιστοποιηµένο κατά τον Ευρωκώδικα 9.1.1. 

• Καλωδίωση DC, τύπου solar cable, µε τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις µόνωσης και 

ανθεκτικότητας έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, κατάλληλης διατοµής για την 

ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών (ενδεικτικά 4 – 6mm2). 

• Καλώδιο AC για την παροχή της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της 

∆ΕΗ, τύπου ΝΥΥ, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, πιστοποιηµένης µόνωσης και 

κατάλληλης διατοµής (αναλογικά µε το µήκος όδευσής του) για την ελαχιστοποίηση 

των θερµικών απωλειών (≤5%). 

• ∆ύκτιο γειώσεως. 

• Υ/Σ Μ.Τ.  

 
3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ 436,80 KWp 
 

3.1 .  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

Τα Φ/Β πλαίσια, θα είναι  τύπου µονοκρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού ή άµορφου πυριτίου, 

συνολικής. Τα πλαίσια θα είναι κατασκευής σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, 

µε πιστοποίηση κατά IEC 61215, IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 για διεθνή χρήση , 

EN 61730 -1, EN 61730 -2 και πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Θα εξεταστεί η απόδοση τους (ελάχιστη απόδοση 14%) σε παραγωγή ενέργειας ανά 

επιφάνεια κάλυψης και η µηχανική τους αξιοπιστία. Οι µηχανικές αντοχές των πλαισίων θα 

είναι εξαιρετικά υψηλές, µε αντοχή ≥3.6kΝ/m2 και το περιµετρικό περίβληµα προστασίας 

τους θα κατασκευάζεται από κράµα αλουµινίου. Θα είναι εξαίρετης ποιότητας κατασκευής 

ως προς την προστασία έναντι υγρασίας και µε πάχος γυαλιού ≥3mm.  

Οι ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των πλαισίων αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ονοµαστική Ισχύς - PMPP - 

Ονοµαστική Τάση - VMPP 27V (ενδεικτικά) 

Ονοµαστική Ένταση - ΙMPP 8A (ενδεικτικά) 

Ένταση Βραχυκυκλώσεως - ISC 8.5A (ενδεικτικά)  

Τάση Ανοικτού Κυκλώµατος - VOC 33.00V (ενδεικτικά) 

Μέγιστη Απόκλιση Ισχύος 0…+5% 

Μέγιστη Τάση Συστήµατος (IEC) 1000V 

Θερµοκρασιακός Συντελεστής Μεταβολής 
Ισχύος -PN 

-0,40….-0,45% 

Θερµοκρασιακός Συντελεστής Μεταβολής 
Τάσης Ανοικτού Κυκλώµατος - UOC 

-0,32…..-0,38% 

Θερµοκρασιακός Συντελεστής Ρεύµατος 
Βραχυκυκλώσεως - ISC 

+0,04…..+0,05% 

Απόδοση ≥14,0% 

Βάρος Πλαισίων ≤22 kg 

Εύρος Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος -40˚...+85˚C 

 

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι όλα της ίδιας ονοµαστικής ισχύος και θα έχουν όλα ακριβώς τις 

ίδιες γεωµετρικές διαστάσεις.  

Τα Φ/Β Πλαίσια θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιηµένες 

από αναγνωρισµένο φορέα: 

Mechanical Stability - IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline 

silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules [1993-04].  

Electrical - TUV Spec ΤΖΕ/2.572.09 "Safety Class II Test on Photovoltaic (PV) Modules" ή 

αντίστοιχο.     

Τα Φ/Β πλαίσια θα διαθέτουν "Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή σύµφωνα 

µε την οδηγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility 

Directive" και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage Directive".  

Τα πλαίσια θα διαθέτουν διόδους παράκαµψης (by-pass diodes). Κατά την παράδοσή τους, ή 

πριν από αυτή, θα συνοδεύονται από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η "Ονοµαστική 

Ισχύς" τους όπως προσδιορίζεται  για το καθένα χωριστά (σε συνδυασµό µε το µοναδικό 

αριθµό κατασκευαστή - bar code) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής 

τους.  
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3.2 .  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ  (INVERTER) 
 

Οι αντιστροφείς θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί, τύπου "string inverter", δηλ. θα 

συνδέουν τµήµατα του Φ/Β συστήµατος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία 

(κλάση στεγανότητας) ΙΡ65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση).  

Θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από τη ∆ΕΗ ασφάλειες για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως συµβατοί µε τους σχετικούς 

κανονισµούς.  

Θα έχουν ενσωµατωµένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόµων ορίου τάσης, ορίου συχνότητας, 

ασυµµετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν προστασία έναντι του 

φαινοµένου της νησιδοποίησης κάτι που σηµαίνει ότι θα διακόπτουν αυτόµατα τη λειτουργία 

τους σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ∆ΕΗ. 

Οι αντιστροφείς θα φέρουν τις κάτωθι πιστοποιήσεις: 

DIN VDE 0126-1-1,CE, 

και τις παρακάτω παραµέτρους δικτύου:  

Χρόνος απόζευξης  0,5sec και επανασυζευξης 180 sec 

Εύρος τάσεως εναλλασσόµενου ρεύµατος + 15% έως -20% επί της ονοµαστικής τάσης (230 

V).  

Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόµενου ρεύµατος ±0,5% επί της ονοµαστικής τιµής (50ΗΖ).  

Συντελεστής παραµόρφωσης ρεύµατος < 4%.  

DC-Current Injection: < 0,5 % του ονοµαστικού ρεύµατος 

 

3.3.   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β  ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

 

Το σύστηµα στήριξης των πλαισίων θα είναι επώνυµης προέλευσης και θα κατασκευάζεται 

από δοµικά τµήµατα αλουµινίου εξαιρετικής ποιότητας. Θα φέρουν πιστοποιήσεις και ο 

σχεδιασµός τους θα εγγυάται τις µέγιστες αναµενόµενες αντοχές σε φορτία και ανεµοπιέσεις 

(≥3.6KN/m2 και 135Km/h). Η σχεδίαση του συστήµατος θα υπόκειται  στον Ευρωκώδικα 

9.1.1 (DIN 1055) και στον Ε.Α.Κ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) και 

θα επιτρέπει την γρήγορη και αξιόπιστη εγκατάσταση. που τοποθετούνται µε διάνοιξη οπών 

στα κεραµίδια της σκεπής δεν θα είναι αποδεκτές.  Η βάση στήριξης και τα συνδετικά υλικά 

πρέπει να είναι αντιστοίχων προδιαγραφών για την αποφυγή οξειδώσεων και 

ηλεκτρολυτικών αντιδράσεων . 

Το συστήµατα στήριξης και τα ειδικά τεµάχια συναρµογής θα συνοδεύονται από τις 

παρακάτω εγγυήσεις: 

� Εγγύηση στατικής επάρκειας. 

� Εγγύηση έναντι διάβρωσης κατά ελάχιστο για 20 έτη. 

 
 



 

    - 107 - 

3.4.  Υ/Σ Μ.Τ. 
 
Σε προεπιλεγµένο χώρο και πλησίον του στεγάστρου, απαιτείται η κατασκευή υποσταθµού 

Μ.Τ. για την διασύνδεση της παραγόµενης ενέργειας του φωτοβολταϊκού σταθµού µε το 

υπάρχον δίκτυο της ∆.Ε.Η. Ο υποσταθµός αυτός θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς και µε τις υποδείξεις της ∆.Ε.Η. όσον αφορά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική του κατασκευή. 

Ο υποσταθµός θα στεγάζει κατά ελάχιστον το κεντρικό πεδίο εισόδου όπου θα καταλήγουν 

τα τρία µονοπολικά καλώδια της παροχής από την µετρητική διάταξη της ∆.Ε.Η. πεδίο 

διασύνδεσης µε τον Μετασχηµατιστή 0,4/20kV, 630kVA και πεδίο µέτρησης και 

προστασίας.  

Υποσταθµός 

Η κυψέλη θα αποτελείται από τρία πεδία, Πεδίο Εισόδου, Πεδίο Μετρήσεων και Πεδίο 

Αυτόµατου ∆ιακόπτη. 

Η διάταξη  θα φέρει  πηνίο εργασίας 220V, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρονικό 

ρελέ ελέγχου θερµοκρασίας που είναι τοποθετηµένο στον Μ/Σ, ώστε σε περίπτωση 

σφάλµατος να τεθεί ο διακόπτης εκτός λειτουργίας. 

Η κυψέλη µέσης τάσης διαθέτει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, δοκιµές τύπου σύµφωνα µε τα 

πρότυπα της Κ∆ΕΠ. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικά κατασκευαστή ηλεκτρικών 

πινάκων ISO 9000. 

Ο Υ/Σ θα είναι ισχύος 630 KVA, , µε πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ., κλάσης µόνωσης F για την Μ.Τ. 

και τη Χ.Τ., βαθµού προστασίας ΙP00 µειωµένων απωλειών σε κενή λειτουργία, κανάλι 

καλωδίωσης και κλεµµοκιβώτιο σύνδεσης αισθητήρων για την παρακολούθηση της 

θερµοκρασίας PT 100. 

Ο Υ/Σ διαθέτει θεµελιακή γείωση όπου γειώνονται όλα τα µεταλλικά µέρη τόσο του χώρου 

της ∆ΕΗ όσο και του χώρου του καταναλωτή. 

Ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του Μετασχηµατιστή 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Περιλαµβάνονται:  

δοχείο διαστολής µε δείκτη ελαίου και βαλβίδα εξαερώσεως, κρουνός εκκενώσεως, τροχοί 

κυλίσεως, θερµόµετρο δύο επαφών, buchholz, ρελέ δύο πλωτήρων, αφυγραντήρας, κοχλίας 

γειώσεως. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι αντιδιαβρωτικός, πολυεστερικός ολικής µόνωσης, 

ενισχυµένος µε ίνες γυαλιού υψηλής θερµοκρασιακής ανοχής, στεγανού τύπου IP65/IP66, 

τύπου HAGER / ABB / SIEMENS. 

Θα περιέχουν ασφαλειοαποζέυκτες, απαγωγούς υπερτάσεων, κλεµµοσειρά, γενικό διακόπτη 

(20Α) και επιτηρητή τάσεως. Τα στοιχεία των πινάκων θα είναι επώνυµων κατασκευαστικών 

οίκων, τύπου, ABB / SIEMENS πιστοποιηµένα κατά LOYDS . 
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3.5.  ΚΑΛΩ∆ΙΑ  
 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τον ελληνικό κανονισµό ΕΛΟΤ ΗD-

384. 

DC 

 Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων µεταξύ τους, θα χρησιµοποιηθεί ειδικού 

τύπου καλώδιο (solar cable), µε ενσωµατωµένες τις επαφές θετικού και αρνητικού πόλου. Το 

αγώγιµο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης διατοµής. Το καλώδιο είναι 

εύκαµπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

και την λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα, οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας 

για το καλώδιο σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων είναι από -40°C έως + 100°C. Η πολικότητα των 

καλωδίων πρέπει να είναι αναγνωρίσιµη όπως και τα σηµεία σύνδεσής τους στις ηλεκτρικές 

συσκευές του Φ/Β συστήµατος.  

Η όδευση των καλωδίων DC θα γίνει επί των µεταλλικών ικριωµάτων. 

AC 

Για το AC τµήµα του Φ/Β συστήµατος και συγκεκριµένα για τη σύνδεση των αντιστροφέων 

DC/AC µε τον πίνακα Χ.Τ. του Φ/Β συστήµατος θα χρησιµοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ 

(J1VV-R) κατασκευασµένα σύµφωνα µε το VDE-0271. Οι διατοµές των καλωδίων και 

αγωγών θα είναι κατάλληλες ώστε η πτώση τάσης, σε συνθήκες NOCT και σε τάση ΜΡΡ, 

από την έξοδο των Φ/Β πλαισίων µέχρι και τους αναστροφείς να είναι µικρότερη του 1%.  

ΣΗΜΑΤΑ 

Τα καλώδια σηµάτων θα τοποθετηθούν σε πλαστικούς σωλήνες και αφορούν: 

LIYCY (TP) για τη µετάδοση σηµάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες 

προς το κέντρο ελέγχου. 

 
3.6.   ΓΕΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Γειώσεις, Εξωτερική Προστασία, Ισοδυναµικές Προστασίες του Συστήµατος 

Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναµικών συνδέσεων) θα είναι σύµφωνη µε το 

πρότυπο IEC (ΕΝ) 62305 - 3 για Επίπεδο Προστασίας III. 

Κατασκευή Γείωσης 

Για την κατασκευή της γείωσης θα τοποθετηθεί µονόκλωνος µονωµένος χαλκός 16mm. Οι 

συνδέσεις των αγωγών µεταξύ τους θα υλοποιηθούν µε συνδέσµους κως πρέσας. Οι αγωγοί 

που θα χρησιµοποιηθούν στην ισοδυναµική προστασία των µεταλλικών βάσεων των 

φωτοβολταϊκών κυψελών θα καταλήγουν σε ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετηµένο εντός του 

εδάφους. Οι συνδέσεις των βάσεων µε τον αγωγό θα υλοποιηθούν µε τη χρήση συνδέσµων 

τύπου (Η) 6-10mm St/Zn.  
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Επιπλέον δεν πρέπει ο αγωγός ισοδυναµικής προστασίας να συνδεθεί άµεσα εκτός εδάφους 

µε αγωγό γείωσης κάποιας ακίδας. Τέλος, έχει υπολογιστεί και ισοδυναµικός ζυγός για 

γειώσεις στο εσωτερικό το πίνακα Χ.Τ. 

Επιλογή Σφιγκτήρων 

Οι συνδέσεις µεταξύ των υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών θα γίνουν µε 

συνδέσµους που διαθέτουν κοχλίες και βίδες πιστοποιηµένης ικανότητας απαγωγής 100ΚΑ 

10/350µsec. 

Προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από κρουστικές 

υπερτάσεις.Προστασία Πίνακα εγκατάστασης Χ. Τ. από άµεσα και έµµεσα κεραυνικά 

πλήγµατα στο εναλλασσόµενο ρεύµα. 

Για τον γενικό πίνακα της εγκατάστασης απαιτείται η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα 

από τις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει άµεσα και έµµεσα 

κεραυνικά πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι 100KA 

κυµατοµορφής 10/350µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση ≤1,5ΚV. 

 Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων ΚΕΜΑ, VDE, UL, 

VDS περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον 

κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Προστασία των (3Φ) πίνακα AC της εγκατάστασης από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο 

εναλλασσόµενο ρεύµα.  

Για την προστασία των 3Φ υποπινάκων απαιτείται η τοποθέτηση µιας διάταξης παράλληλα 

από τις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει έµµεσα κεραυνικά 

πλήγµατα από το δίκτυο του εναλλασσόµενου ρεύµατος µέχρι 40KA κυµατοµορφής 8/20µsec 

αφήνοντας παραµένουσα τάση ≤1,25kV. Η διάταξη φέρει τα σήµατα ποιότητος των 

ανεξάρτητων εργαστηρίων ΚΕΜΑ, VDE, UL, VDS περί ελέγχου της διάταξης σύµφωνα µε 

τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Προστασία των inverters από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο συνεχές ρεύµα. Τοποθέτηση 

στην είσοδο DC κάθε inverter (είτε στις ελεύθερες κλέµµες που δε θα συνδεθεί κανένα string 

υπό την προϋπόθεση ότι παραλληλίζονται οι είσοδοι DC σε εκείνο το σηµείο, είτε σε πίνακα 

παραλληλισµού των strings πριν τους inverter), µιας διπολικής διάταξης παράλληλα από το 

θετικό και τον αρνητικό πόλο έναντι γείωσης. Η διάταξη απάγει έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα 

από το δίκτυο του συνεχούς ρεύµατος µέχρι 40KA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας 

παραµένουσα τάση ≤3,5kV και φέρει ολοκληρωµένο σύστηµα ασφαλείας από 

βραχυκυκλώµατα (ασφάλεια τήξεως και νέα διάταξη απόζευξης). Προστασία των 

κυκλωµάτων επικοινωνίας των inverters (RS485) από έµµεσα κεραυνικά πλήγµατα στο 

συνεχές ρεύµα.  

Για την προστασία της διάταξης επικοινωνίας RS485 των inverter θα τοποθετηθεί απαγωγός 

υπερτάσεως. Η διάταξη προστατεύει µια δισύρµατη γραµµή και απάγει έµµεσα κεραυνικά 

πλήγµατα µέχρι 10KA κυµατοµορφής 8/20µsec αφήνοντας παραµένουσα τάση ≤27V.  
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Η διάταξη αυτή έχει συχνότητα αποκοπής 250 ΜΗΖ (κατάλληλη και για High Frequency) 

και φέρει τα σήµατα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων GOST περί ελέγχου της 

διάταξης σύµφωνα µε τα πρότυπα και τα αναφερόµενα από τον κατασκευαστή τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

3.7. ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς 

σχετικά µε τις αρµονικές και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, την Ελληνική νοµοθεσία 

και τους σχετικούς κανονισµούς καθώς και µε τους κανονισµούς της ∆ΕΗ σχετικά µε την 

ποιότητα του παρεχόµενου ρεύµατος. 

Πριν από τον αντιστροφέα τοποθετείται πίνακας DC στον οποίο συνδέονται οι Φ/Β 

συστοιχίες που περιλαµβάνει: 

Ασφαλειοθήκη  

Απαγωγούς υπερτάσεων  

∆ιακόπτη φορτίου 

Κατόπιν, οι αντιστροφείς οµαδοποιούνται σε πίνακα AC, ο οποίος περιλαµβάνει: 

WL αυτόµατη ασφάλεια  

Απαγωγό υπερτάσεων  

WL αυτόµατη ασφάλεια 

Προδιαγραφές κιβωτίου πίνακα: 

Κιβώτιο: Ανθεκτική κατασκευή από 1.25mm έως 1.50mm πάχους έλασµα χάλυβα 

διαµορφωµένο και συγκολληµένο από ένα έλασµα υλικού µε προστατευτικό αυλάκι γύρω 

από τον οπλισµό της πόρτας. Πίσω κάλυµµα µε έτοιµες τρύπες για επίτοιχη στήριξη. ∆άπεδο 

κιβωτίου µε φλάντζα, καλυµµένη µε έλασµα χάλυβα. 

Πόρτα: 1.5mm έως 2mm έλασµα χάλυβα, µονωµένη µε αφρώδες υλικό, διάτρητες κάθετες 

βάσεις στήριξης και στις δύο πλευρές, µε βιδωτούς µεντεσέδες. Η γωνία ανοίγµατος είναι 

130° σύµφωνα µε το VDI (µπορεί να φτάσει έως και τις 180°),  αφαλός κλειδαριάς µε κλειδί 

"γερµανικού" τύπου σύµφωνα µε  DΙΝ 43668. 

Πλάκα στήριξης: 2-3mm έλασµα χάλυβα µε ανοίγµατα για τοποθέτηση στο επιθυµητό βάθος, 

γαλβανισµένο. 

Παρελκόµενα: Κλειδαριές αντικατάστασης, επίτοιχες βάσεις στήριξης, πλαστικές πλάκες 

στυπειοθλιπτών, εξαρτήµατα γείωσης, θήκες σχεδίων, στηρίγµατα πόρτας, πίνακας 

λειτουργίας, πλαίσια µετακίνησης, ηλεκτρονικά παρελκόµενα (µόνον για κιβώτια µε πλάτος 

έως 600 χιλ.), µεντεσές ανοίγµατος 180°. 

 

Πιστοποιήσεις: UL, CSA, VDE, TUV, Germanischer Lloyd, Lloyds Register of Shipping, 

Det Norske Veritas, USSR Register of Shipping 
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Επεξεργασία επιφάνειας:πλαισίου: απολίπανση και νανοκεραµική επικάλυψη για 

αντιδιαβρωτική προστασία, εµβάπτυση ηλεκτροφόρησης σε RAL 7044 για µέγιστη 

προστασία από διάβρωση, πάχους περίπου 20µm.  επίπεδων επιφανειών: απολίπανση και 

νανοκεραµική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία, εµβάπτυση ηλεκτροφόρησης σε 

RAL 7044 για µέγιστη προστασία από διάβρωση, πάχους περίπου 20µmεπιπρόσθετη βαφή 

πούδρας σε RAL 7032 πάχους περίπου 70µm έως 110µm 

 

3.8 .ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ  ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο έλεγχος θα επιτυγχάνεται από απόσταση µέσω διαδικτύου, χρησιµοποιώντας συστήµατα 

Monitoring Control. Πιο αναλυτικά, θα πραγµατοποιείται καταγραφή του συνόλου των 

δυναµικών παραµέτρων του συστήµατος που καταδεικνύουν ή σχετίζονται µε την απόδοση 

και λειτουργία του. Τέτοιες συνιστώσες του συστήµατος αποτελούν η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, ο βαθµός ηλιακής ακτινοβολίας, η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και η 

θερµοκρασία της επιφάνειας των Φ/Β Πλαισίων.  

Το σύστηµα αδιάλειπτης καταγραφής της παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος  θα είναι 

συµβατό µε την τεχνολογία του αντιστροφέα. Το σύστηµα επιτήρησης θα µπορεί να 

καταγράφει και να αποθηκεύει τα δεδοµένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της 

απόδοσης του Φ/Β συστήµατος. Σε περίπτωση µη ύπαρξης σύνδεσης µε το διαδίκτυο , η 

µεταφορά των δεδοµένων θα εκτελείται µε  GSM (µέσω δορυφόρου) µε ευθύνη του 

προµηθευτή. 

Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση αντίστοιχου  λογισµικού  σε Η/Υ που θα υποδειχτούν από 

την Υπηρεσία και την ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού 

 

4.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Μέτρα ασφαλείας 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στη λήψη και πιστή τήρηση όλων των προβλεποµένων 

µέτρων ασφαλείας τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά το στάδιο 

λειτουργίας του στις παρακάτω περιπτώσεις: 

� Εγκαταστάσεις 

Η τοποθέτηση του εξοπλισµού και σύνδεση των επί µέρους στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε 

τρόπο ώστε να µην προκληθούν ζηµίες στα δοµικά στοιχεία  και τα στοιχεία του εξοπλισµού.  

Όπου προβλέπονται γειώσεις εξοπλισµού, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν καλώδια ανάλογης 

µορφής και διατοµής µε αυτές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η εγκατάσταση των συστηµάτων γείωσης θα πρέπει να γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην 

προκληθούν ζηµίες στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου και να µη διαταραχθεί η αισθητική 

εικόνα του κτιρίου. 
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� Προσωπικό 

Καθώς τα Φ/Β πλαίσια θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό συνεχή τάση κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας, είναι πολύ σηµαντικό να τηρούνται οι προβλεπόµενες 

διαδικασίες εγκατάστασης των στοιχείων του συνόλου µε τη σειρά που γενικά 

προτείνεται και από τους κατασκευαστές Φ/Β πλαισίων (τα Φ/Β πλαίσια 

εγκαθίστανται στο τελευταίο στάδιο). Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο προµηθευτής 

θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό που θα καθοδηγεί την οµάδα 

εγκατάστασης και θα επιβλέπει την τήρηση των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 

Το προσωπικό εγκατάστασης των Φ/Β συστηµάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο 

µε όλα τα απαραίτητα γενικά και ατοµικά µέσα προστασίας (φόρµες εργασίας, 

γάντια, υποδήµατα, κράνη, εργαλεία µε τις απαραίτητες µονώσεις για εργασία σε 

καλώδια και ακροδέκτες υπό τάση κλπ).  

Ο προµηθευτής προ της έναρξης των εργασιών  οφείλει να υποβάλει στον 

επιβλέποντα µηχανικό του ∆ήµου κατάσταση µε το προσωπικό, τις ειδικότητες, τον 

υπεύθυνο της οµάδας και τα µέσα ατοµικής προστασίας που διαθέτουν. Ακόµη ο 

προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν 

ληφθεί και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας τόσο για το 

προσωπικό όσο και για τους εργαζοµένους . 

Τέλος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η τήρηση σχολαστικών µέτρων ασφαλείας κατά τη 

µεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισµού  καθώς κατά τις εργάσιµες ώρες και 

ηµέρες. 

 
5.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Ε ί δ ο ς  Ε γ γ ύ η σ η ς  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ   

Φ/Β Πλαίσια Ελάχιστη εγγύηση κατασκευής δέκα (10) ετών. Επιπλέον 

εγγύηση, για τα πρώτα δώδεκα  (12) έτη για το 90% και για 

τα επόµενα 13 ( έτη) έτη για το 80% της απόδοσης επί της 

ονοµαστικής ισχύος των πλαισίων. 

Αντιστροφείς  Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα (10) ετών από τον 

κατασκευαστικό οίκο. 

Σύστηµα Στήριξης Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα  (10) ετών από 

τον κατασκευαστικό οίκο. 
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Γ. Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η – Φ Υ Λ Α Ξ Η   

 
1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
Συνεργείο του αναδόχου  θα προσέρχεται  κάθε τρεις µήνες, στα σηµεία  όπου ευρίσκονται 

τα Φ/Β, να τα  Η τακτική περιοδική συντήρηση αφορά:  

I.  Στον καθαρισµό: 

Η παρουσία σκόνης αποτελεί σηµαντική αιτία µείωσης απόδοσης. Τα φ/β πρέπει να 

προστατεύονται από την επικάθιση σκόνης µε συχνό καθαρισµό. Ο τακτικός καθαρισµός 

πραγµατοποιείται µε ζεστό νερό και αλκαλικά καθαριστικά.   Οι λεκέδες καθαρίζονται µε 

µηχανικό τρόπο και µε κατάλληλα χηµικά η προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ειδική βούρτσα 

ή υδροβολή. Οι βούρτσες που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των καθαριστικών υλικών 

συνιστάται να έχουν µαλακή τρίχα και να επιλέγονται ανάλογα µε την χρήση. Οι επιφάνειες 

πρέπει να καθαρίζονται µε προσοχή. 

II.  Στον τακτικό περιοδικό έλεγχο όλων των συστηµάτων και των καλωδιώσεων 

 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει µε δική του δαπάνη, ευθύνη και την προµήθεια όλων των  υλικών 

που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση καθώς όχι όµως  δολιοφθοράς ή βανδαλισµού. 

Η κάθε επίσκεψη και θα καταγράφεται αµέσως στην καρτέλα συντήρησης, την ηµέρα και 

ώρα πραγµατοποίησής της. Θα τηρείται βιβλίο παρακολούθησης βλαβών .Σε κάθε περίπτωση  

θα   που αντικαταστάθηκαν. 

2.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν και να επεµβαίνει µε 

το συνεργείο του για να αποκαθιστά κάθε βλάβη για την οποία ειδοποιείται εκτάκτως από το 

∆ήµο για το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα 

µε την προσφορά του και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 5 

ετών.  

Μετά την ανωτέρω περίοδο η έκτακτη επιδιόρθωση κοστολογείται κατά περίπτωση και δεν 

αφορά την παρούσα πρόσκληση και τη σύµβαση που θα ακολουθήσει. 

3.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται και από πρόταση για την παρακολούθηση και 

προστασία των εγκαταστάσεων έναντι τρίτων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµία στις 

εγκαταστάσεις καθως και την ασφαλιστικη καλυψη των εγκαυαστασεων . 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγκαταστήσει σύστηµα παρακολούθησης και προστασίας των 

εγκαταστάσεων που θα πρέπει να ενηµερώνει το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου µε ηχητική 

ειδοποίηση και τηλεειδοποίηση που θα απεικονίζεται στην οθόνη του κεντρικού υπολογιστή 

παρακολούθησης των εγκαταστάσεων. 
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Αντικλεπτικά µέτρα θα πρέπει να εγκατασταθούν σε: 

� Πλαίσια και συστήµατα στήριξης. 

� Αντιστροφείς. 

� Πίνακες. 

� Καλωδιώσεις. 

 

 

 
                                                                                        
                ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Η/Μ 
 
 
 
 
 
Γεωργία   ΧΑ∆ΟΥΛΟΥ         Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                 ∆ηµητρης  ΧΑΤΖΙΚΟΣ                    
 
                                                     
 
                                         Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN                                    
                                
 
 
 

                                                           Ασηµίνα  ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ  
 

                                     
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.931.100,00 €   ΕΥΡΩ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
-                              ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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∆.     Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


