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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Διμαρχοσ Μυκόνου διακθρφςςει τθ Δθμόςια, Ανοικτι, Διεκνι, Θλεκτρονικι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου για 
τθν προμικεια με τίτλο : 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV :  

 

1.1 
Υπθρεςίεσ Αναβάκμιςθσ Συςτιματοσ 

Ψωτιςμοφ Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 32441200-8 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 

«Εξοπλιςμόσ Τθλεμετρίασ και 

Ελζγχου» 

1.2 
Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ 

Ψωτιςμοφ Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 50232110-4 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 

«Λειτουργία Εγκαταςτάςεων 

Δθμόςιου Φωτιςμοφ» 

2.1. 

Ρρομικειεσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων 

Δθμοςίου Ωϊρου 

Βαςικόσ CPV 

CPV: 34993000-4 
ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 
«Φωτιςτικά Οδϊν» 

2.2 
Ρρομικειεσ Εξοπλιςμοφ Ελζγχου 

Φωτιςτικϊν Σωμάτων Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 32441200-8 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 

«Εξοπλιςμόσ Τθλεμετρίασ και 

Ελζγχου» 

3. 
Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν 

Σωμάτων Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 45316110-9 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο 

«Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

Φωτιςμοφ Οδϊν». 

 
 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ : 2.574.097,40,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%) 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και καλεί 
τουσ ενδιαφερομζνουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ ανωτζρω 
προμικειασ. 
 

“ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΘΝ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ LED ” 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

 
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Ωϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 422 

Τθλζφωνο 2289360100 

Ψαξ 2289022229 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μιχαιλ Αςθμομφτθσ – Στάθσ 

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

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Ν.Ρ.Δ.Δ., αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και 
ζχει τισ κατά το Σφνταγμα και τουσ οικείουσ Νόμουσ αρμοδιότθτεσ αυτοφ. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 

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

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr 
      γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ  είναι διακζςιμεσ από : 

     τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  κακϊσ και από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου 
www.mykonos.gr 

 

 
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεµαηνδόηεζε 

 

 
Είδοσ διαδικαςίασ 

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

 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ριο αναλυτικά, θ δαπάνθ που αφορά ςτθν εν λόγω προμικεια είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

2.574.097,40€ και βαρφνει τον Κ.Α 20-6142.0003 του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 με το 

ποςό 1.000€ και αντίςτοιχα 2.275.497,40€ το 2019 και 74.400,00€ κατ’ ζτοσ για τα επόμενα τζςςερα 

οικονομικά ζτθ (2020-2023) του Διμου Μυκόνου. 

 

mailto:mayor@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ βελτίωςθ του Ρεριβάλλοντοσ μζςω τθσ 

μείωςθσ των εκπομπϊν ρφπων ςτο Δθμοτικό φωτιςμό εξωτερικϊν δθμόςιων χϊρων και οδϊν με τθν μελζτθ 

προμικειασ : “ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ LED ” (τα προςφερόμενα υλικά απαιτείται να είναι υψθλισ 

ποιότθτασ, πλιρωσ εναρμονιςμζνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και απαιτιςεισ περί οικολογικισ ανάπτυξθσ 

των Ρόλεων). 

Τα παρακάτω φωτιςτικά LED είναι πράςινθσ τεχνολογίασ, παρζχουν ποιοτικά και ποςοτικά αναβακμιςμζνο 

φωτιςτικό αποτζλεςμα, για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ φωτιςμοφ ςτον Διμο 

Μυκόνου. 

Αναλυτικότερα με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια με εγκατάςταςθ ςε πλιρθ λειτουργία: 

1. Ζντεκα (11) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ ζωσ 135W ςε αντικατάςταςθ των  παλαιϊν ςυμβατικϊν 

φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 400W. 

2. Εξακοςίων (600) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ ζωσ 30W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με  2λαμπτιρεσ των 26W που υπάρχουν ςιμερα. 

3. Τριακοςίων εξιντα πζντε (365) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ ζωσ 55W ςε αντικατάςταςθ των 

παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 70W. 

4. Τριακοςίων πενιντα πζντε (355) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, παραδοςιακοφ τφπου, κορυφισ επί ιςτοφ ζωσ 

75W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με λαμπτιρεσ των 250W που υπάρχουν ςιμερα. 

5. Εκατόν εξιντα τριϊν  (163) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, παραδοςιακοφ τφπου, κορυφισ επί ιςτοφ ζωσ 75W 

ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με λαμπτιρεσ των 150W που υπάρχουν ςιμερα. 

6. Εξιντα εννζα  (69) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, καλλωπιςτικοφ τφπου, κορυφισ επί ιςτοφ ζωσ 60W ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με λαμπτιρεσ των 125W που υπάρχουν ςιμερα. 

7. Ρενιντα πζντε (55) φωτιςτικϊν ςωμάτων (προβολζων) τφπου LED, ζωσ 55W με ειδικι βάςθ ςτιριξθσ, ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν προβολζων με λαμπτιρα 400W που υπάρχουν ςιμερα. 

8. Τριάντα δυο (32) φωτιςτικϊν ςωμάτων (προβολζων) τφπου LED, ζωσ 160W με ειδικι βάςθ ςτιριξθσ, ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν προβολζων με λαμπτιρα 1000W που υπάρχουν ςιμερα. 

9. Ωιλίων εξακοςίων (1.600) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED ζωσ 18W με βραχίονα, ςε αντικατάςταςθ των 

παλαιϊν φωτιςτικϊν τφπου καπελάκι με λαμπτιρεσ οικονομίασ των 23W που υπάρχουν ςιμερα. 

10. Ωιλίων εξακοςίων (1.600) βραχιόνων ςτιριξθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED κυκλικισ διατομισ Ψ60mm 

κατάλλθλοσ για ξφλινουσ και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ. 

11. Συςτιματοσ “Tθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, Ελζγχου Ενζργειασ” των φωτιςτικϊν, ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

αιτθμάτων πολιτϊν, ςυςτιματοσ αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ και 

ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ όπωσ  περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  Α : “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ”. 

 

Επιπλζον,  με τθν παροφςα προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εξισ υπθρεςιϊν: 

12. Εκπόνθςθ τεφχουσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων ζξυπνων πόλεων που δφναται να εφαρμοςτοφν 

μελλοντικά, τα οποία κα διαλειτουργιςουν  με τα υπό προμικεια ςυςτιματα, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ 

πλατφόρμασ. 

13. Λειτουργία - ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ  Θλεκτροφωτιςμοφ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ 

διότι αφορά μια ενιαία επζνδυςθ αντικατάςταςθσ φωτιςμοφ, με αντικείμενο τθν ςυνολικι εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και τθν βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ ςυνολικισ μείωςθσ των εκπομπϊν ρφπων και αφορά 

ςε ζνα ενιαίο δίκτυο φωτιςμοφ εντόσ τθσ γεωγραφικισ περιφζρειασ του Διμου. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
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ςυμβάςεων (CPV) :  

 

1.1 
Υπθρεςίεσ Αναβάκμιςθσ Συςτιματοσ 

Ψωτιςμοφ Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 32441200-8 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 

«Εξοπλιςμόσ Τθλεμετρίασ και 

Ελζγχου» 

1.2 
Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ 

Ψωτιςμοφ Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 50232110-0 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 

«Λειτουργία Εγκαταςτάςεων 

Δθμόςιου Φωτιςμοφ» 

2.1. 
Ρρομικειεσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων 

Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 34993000-0 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 
«Φωτιςτικά Οδϊν» 

2.2 
Ρρομικειεσ Εξοπλιςμοφ Ελζγχου 

Φωτιςτικϊν Σωμάτων Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 32441200-8 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο : 

«Εξοπλιςμόσ Τθλεμετρίασ και 

Ελζγχου» 

3. 
Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν 

Σωμάτων Δθμοςίου Ωϊρου 
CPV: 45316110-9 

ςτθν υπθρεςία με 

αντικείμενο 

«Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

Φωτιςμοφ Οδϊν». 

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.574.097,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 2.075.885,00€). 

Ριο αναλυτικά, θ δαπάνθ που αφορά ςτθν εν λόγω προμικεια είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 2.574.097,40€ και 
βαρφνει τον Κ.Α 20-6142.0003 του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 με το ποςό 1.000€ και αντίςτοιχα 
2.275.497,40€ το 2019 και 74.400,00€ κατ’ ζτοσ για τα επόμενα τζςςερα οικονομικά ζτθ (2020-2023) του Διμου 
Μυκόνου. 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε ζτθ (5) από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν με αρικμό 
31/2018 αναλυτικι Μελζτθ Ρρομικειασ – Τεχνικζσ Ρροδιάγραφεσ – Ενδεικτικζσ τιμζσ των προςφερόμενων 
προϊόντων Τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
 

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

 

 
1.4 Θεζµηθό πιαίζην 

 

 

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

- του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρκρο 107 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147))» 

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

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
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και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του Ρ.Δ. 57/17 (ΨΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Α') Οργανιςμόσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν. 

- Του Ρ.Δ. 58/17 (ΨΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Α') Ειδικόσ Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

- του Ρ.Δ. 39 /04-05-2017 (ΨΕΚ αρ. φφλλου 64/Α/4-5-2017) Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

- του Ν.4446/16 (ΨΕΚ 240 Α/22-12-2016): Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικί Δικαιοςφνθ, Τζλθ - Ραράβολα, 
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, 
Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ. 

- Του ν. 4465/2017 ΨΕΚ Α’ 47/04.04.2017 Ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 για τθ ςυγκριςιμότθτα των 
τελϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν, τθν αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν και τθν 
πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά και άλλεσ διατάξεισ. 

- Του ν. 4472/2017 (ΨΕΚ Α’ 74/19.05.2017) Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, 
μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ. 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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

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

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 1, 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”2 

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ 
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»3, τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για 
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

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

                                                           
1 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 2021 

2 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω 
νόμου ΕΚΔΟΘΘΚΕ Θ ΣΩΕΤΙΚΘ ΑΡΟΨΑΣΘ ΤΘΣ ΡΑ 6 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 38 ΡΑ 6 ΤΟΥ Ν4412/2016. ΑΡΟΨΑΣΘ ΥΡΟΥΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ   
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ   ΜΕ ΑΙΘ  57654/22-05-2017 ςφμφωνα με τθν οποία καταργείται θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
3 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 

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

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

- του π.δ. 38/ΨΕΚ Α 63/04.05.2017 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν» 

- του π.δ. 39/2017 (ΨΕΚ 64/04-05-2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

- τθσ με αρ. Ρρωτ. 56902/215/ 2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
- «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ́ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

 
- τθσ με αρ. Ρρωτ. 57654/ 22.5.2017 (Β’1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
- «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ́ Θλεκτρονικοφ́ Μθτρϊου 

δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 
- Του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΨΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” 

 
 

Επίςθσ θ διαδικαςία διζπεται από το κάτωκι ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανακζτουςα αρχι 
και τθν ςχετικι προμικεια λόγω αντικειμζνου αυτισ: 
 

1. Το Ν. 2690/1999 (ΨΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Το Ν. 4342/2015 (ΨΕΚ Α’ 143/09-11-2015) όπωσ ιςχφει, για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 , για τθν ενεργειακι 
απόδοςθ, τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και τθν κατάργθςθ των οδθγιϊν 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ 

3. Τθν Εγκφκλιο 22 που εξζδωςε θ Γ.Γ.Δ.Ε. ςτισ 24/10/2014 Αρ. Ρρωτ. : ΔΙΡΑΔ/οικ.658. 

4. Τθν Εγκφκλιο 17 που εξζδωςε το Υ.ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΙ με αρ. Ρρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322 βάςθ τθσ οποίασ 
επικαιροποιείται θ εγκφκλιοσ 22 με το Ραράρτθμα Β64 (Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) 

5. Το ΨΕΚ 3347Β το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτισ 12/12/2014 και κακορίηει τισ ενδεικτικζσ τιμζσ για τα 
φωτιςτικά ςϊματα LED οδοφωτιςμοφ με εγκατάςταςθ. 

6. Το ΨΕΚ Τεφχοσ Β’ αρ. Ψφλλου 538/22/02/2017 “ Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 υπουργικισ 
απόφαςθσ” το οποίο εντάςςει το Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Ε.Μ.ΡΑ. ςτα απαιτοφμενα ςτοιχεία για 
τθν διάκεςθ ενόσ προϊόντοσ (ΘΘΕ) ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ επίςθσ διαςφαλίηει ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ του ν. 4412/2016 το δικαίωμα των διακινθτϊν ΘΘΕ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε δθμόςιουσ 
διαγωνιςμοφσ. 

7. Τον Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των 
διαγωνιηόμενων προϊόντων (φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ) και τισ ςχετικζσ με τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά ςχετικζσ αποφάςεισ 

8. Το Ρ.Δ. 117/2004 (ΨΕΚ. 82Α) 

9. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 με αρ. πρωτ. 1111 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
ςυμβάςεων θ οποία εκδόκθκε ςτισ 04/03/2016 με κζμα «Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ : ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» και κάκε ςχετικι Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει. 
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10. Τον Ν. 3463/2006 ( Ψ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

11. Τισ  διατάξεισ του άρκρου 5  τθσ  Απόφαςθσ του  Υπουργοφ́ Εςωτερικϊν 11389/1993 Ψ.Ε.Κ.185 τ.   
Β ́/23- 03-1993 «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 και 12 του άρκρου 379 του Ν. 4412/2016(Α ́ 147). 

12. Τθν υπ’ αρικμ. 321/25-09-2018 Απόφαςθ Δθμάρχου περί ζγκριςθσ πολυετοφσ δαπάνθσ τθσ 
προμικειασ  με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΨΫΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ ΣΫΜΑΤΫΝ ΤΥΡΟΥ LED» 

13. Τθν υπϋ αρικμ. 321/25-09-2018 Απόφαςθ Δθμάρχου με τθν οποία εγκρίκθκε θ πολυετισ ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δράςθσ, ςε βάροσ του Κ.Α. 20-6142.0003 και διατζκθκε θ 
πίςτωςθ ποςοφ 1.000 ευρϊ, θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτο 
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. ΪΜΝ8ΫΚΚ-ΘΥ2. 

14. Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ το οποίο ζλαβε Α.Δ.Α.Μ. 
18REQ003737708 

15. Το με αρικ . 18REQ003748223  εγκεκριμζνο πρωτογενοφσ αιτιματοσ. 

16. Τθν υπ’ αρικμ. 127/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι τθσ 
προκιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και εγκρίκθκε θ ςχετικι μελζτθ (Τεχνικι περιγραφι, τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, τιμολόγιο, προχπολογιςμόσ) θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. 6Κ6ΞΫΚΚ-ΞΚΟ. 

17. Τθν υπ’ αρικ. 16/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ τριμελισ 
επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν του ζτουσ 2018 θ οποία αναρτικθκε ςτο 
Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. Ϊ2Θ4ΫΚΚ-48Β. 

18. Τθν υπ’ αρικμ. 147/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία μετατζκθκε θ θμερομθνία 
θ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν και θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

 

 

 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςµοφ  
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ www.promitheus.gov.gr, κατόπιν 
προκεςμίασ τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα 
Ευρωπαικϊν Κοινοτιτων  (άρκρο 27 του Ν. 4412/2016).  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 

ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

ΣΤΘΝ 
ΕΦΘΜΕΙΔΑ 

ΕΕ 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & 
ΩΑ 

ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

& ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
11-10-2018 19-10-2018 

19-10-2018 και 
ϊρα 13:00 

10-01-2019 και 
ϊρα 13:00 

 
 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δθµοςιότθτα  
 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  11-10-2018 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 
http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ οικ. και αναπ. 57654/22-5-2017. 

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

 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr 

 
 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο – Ρρομθκευτι. 
 
 

 

1.7 Αξρέο εθαξµνδόµελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
 

 

 

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύµβαζηρ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 θ με αρ. 2018/S 198-447270 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 Μελζτθ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Τιμολόγιο Μελζτθσ ςφμφωνα με τθν αρ.31/2018 μελζτθ που ςυντάχκθκε 
από τθν Διεφκυνςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου (ΡΑΑΤΘΜΑ A). 

 Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ  (ΡΑΑΤΘΜΑ Β). 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ *ΕΕΕΡ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ). 

 Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ). 

 Υποδείγματα εγγυθτικισ Συμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κακϊσ και εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Ε). 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ). 

 

2.1.2 Επικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ Σύµβαζηρ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.mykonos.gr απ’ όπου μποροφν να τα 

προμθκεφονται δωρεάν. 

 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον 

διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω υποβολισ 

θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. και να ηθτιςουν νζο 

πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ 

πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

 

2.1.3 Παποσή Διεςκπινίζευν 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 15 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, το αργότερο εντόσ  ζξι 

θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 

δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 

κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι μόνον ζγγραφεσ. Ουδείσ Ρροςφζρων δφναται να επικαλεςκεί 

προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα αναρτϊνται ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κοινοποιοφνται μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςε όςουσ ζχουν 

υποβάλει αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων ι πρόςκετων πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που 

ζχουν δθλϊςει ςτο ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςκεί 

για τθν παραλαβι των προςφορϊν, υπό τον όρο ότι οι ερωτιςεισ ι/και τα αιτιματα ζχουν υποβλθκεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εμπρόκεςμα. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 

τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 

ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται θ παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

 

2.1.4 Γλώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι τεχνικοί όροι που 

δφνανται να αναφζρονται και ςτθν Αγγλικι. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που κα ςυνοδεφουν τθν 

προςφορά – και μόνο αυτά - μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Τα λοιπά τεχνικά ζγγραφα 

και πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, πρζπει να προςκομιςκοφν ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ςτο πρωτότυπό τουσ ι ςε νομίμωσ επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωςθ που ζχουν εκδοκεί 

ςε άλλθ γλϊςςα κα πρζπει γι' αυτά να προςκομιςκοφν επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτφπου 

που κα ςυνοδεφονται με επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά 

δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το 

ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα4,  και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα 

περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 

υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 

πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.» 

Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ  αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των 

                                                           
4
 Δίηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «APOSTILE»ζύκθσλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 
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αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. Οι 

ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ (ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ) και του αναδόχου 

κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν 

επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Υπθρεςία. 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν 
καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία 
ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι 
τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) 
του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  
 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  
 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.  

 

 

2.1.5 Εγγςήζειρ 

 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 

ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό 

φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 

εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 

καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
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κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν5, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 

ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 

τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 

μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 

να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 

Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα." 

Επίςθσ ςφμφωνα με τον Ν 4541/2018 που τζκθκε ςε ιςχφ τθν 31-05-2018 (ΨΕΚ ΤΕΥΩΟΣ Α αρικ.93/31.05.2018) 

τροποποιείται θ παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και γίνονται αποδεκτζσ και εγγυθτικζσ επιςτολζσ που 

εκδίδονται από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 

14 του ν. 4364/2016 (Α'13), κα πρζπει να προςτεκοφν ςτο παραπάνω κείμενο  οι λζξεισ " ι από αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α'13)". 

Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ  κατά τθν 

ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α'13) ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Συνθμμζνα ο Ν4541/2018 

Στα Τεφχθ δθμοπράτθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται πλιρεσ υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό κακϊσ και εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε). 

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

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσµα πµµεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
 

 

2.2.1 Δικαίυµα ζςµµεηοσήρ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
(άρκρο 25 του ν. 44212/2016). 

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

                                                           
5
 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 πεξ. ε ηνπ λ. 4412/2106, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ λ. 4497/2017.  
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Επιπλζον θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι πλιρωσ ενιμεροσ τθσ 
διακιρυξθσ αυτισ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ ανεπιφφλακτα. Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ από το 
διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ 
γενικζσ ςυνκικεσ τθσ προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ. 
 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι, εφόςον κθρυχκοφν ωσ ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυςτακεί κοινοπραξία με ζνα μοναδικό Α.Ψ.Μ., και με ελάχιςτο χρόνο διάρκειασ λειτουργίασ αυτισ τα δζκα (10) Ζτθ και 
ςε κάκε περίπτωςθ κακόλθ τθ προβλεπόμενθ ςτθ διακιρυξθ διάρκεια για τθν καλι λειτουργία τθσ και επειδι θ 
περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ςφμφωνα με το άρκρο 19 παρ. 4 του ν.4412/2016. 
 

2.2.2 Εγγύηζη ζςµµεηοσήρ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ε) που ανζρχεται ςτο ποςό 41.517,70ευρϊ (ςφμφωνα με τθν παρ. 1 α. 72 του ν. 4412/2016) . 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, 
και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3ζωσ2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ 
τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζµού (α. 73 & 74 ηος ν. 4412/2016) 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό  ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του  αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 

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

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

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

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

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 
τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

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

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

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

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ.  

2.2.3.2.   Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, 
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ

6
.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

                                                           
6
 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. Σρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα    

πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) ζην ηππνπνηεκέλν έληππν 

ππεύζπλεο δήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
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προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 7 

 

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

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

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

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 

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

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

 

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

.
 

                                                           
7
 Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4488/2017. 
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2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)

8
 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

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

9
. 

2.2.3.7.  Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

 
ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ (ςφμφωνα με το α. 75 του ν. 4412/2016) 

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
απαιτείται θ κάλυψθ των ελαχίςτων κριτθρίων επιλογισ όπωσ αυτά αποτυπϊνονται παρακάτω. 
 

 

2.2.4 Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελµαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται (επί ποινι αποκλειςμοφ) να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι 

με το αντικείμενο τθσ προμικειασ ιτοι εμπορία φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 

βιοτεχνικά ι εμπορικά ι βιομθχανικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Στθν 

περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου 

(Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

 

 

2.2.5 Οικονοµική και σπηµαηοοικονοµική επάπκεια 

 
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ , απαιτείται το φψοσ του 

μζςου όρου του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ (2015,2016,2017) να είναι μεγαλφτερο ι 

ίςο από το διπλάςιο του ποςοφ του προχπολογιςμοφ χωρίσ Ψ.Ρ.Α, τθσ προμικειασ του παρόντοσ 

                                                           
8
 Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 10 ηνπ λ. 4497/2017. 

9
 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
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διαγωνιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των (3) τριϊν 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το διπλάςιο του ποςοφ του προχπολογιςμοφ με 

Ψ.Ρ.Α, τθσ προμικειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

2.2.6 Τεσνική και επαγγελµαηική ικανόηηηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε κατάλλθλο 

επίπεδο ποιότθτασ ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

2.2.6.1) Εμπειρία 

 

Α. Να ζχουν εκτελζςει επιτυχϊσ κατά τα τελευταία τζςςερα (4) ζτθ (2015, 2016, 2017, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του τρζχοντοσ ζτουσ 2018), τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ του ίδιου αντικειμζνου ςε φορείσ του ιδιωτικοφ 

ι  δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Ϋσ ςυμβάςεισ του ίδιου αντικειμζνου κεωροφνται οι ςυμβάςεισ 

προμικειασ φωτιςτικϊν τφπου LED, με εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα τθλε-ελζγχου και τθλεδιαχείριςθσ 

κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων 

Β. Να ζχουν εκτελζςει επιτυχϊσ κατά τα τελευταία τζςςερα (4) ζτθ (2015, 2016, 2017, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του τρζχοντοσ ζτουσ 2018), τουλάχιςτον πζντε (5) ςυμβάςεισ  που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ 

εφαρμογϊν ζξυπνων πόλεων. Τουλάχιςτον δφο (2) από αυτζσ τισ ςυμβάςεισ κα πρζπει να αφοροφν ςε 

εφαρμογζσ διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν και αποτφπωςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ.  

Γ. Να ζχουν εκτελζςει επιτυχϊσ κατά τα τελευταία τζςςερα (4) ζτθ (2015, 2016, 2017, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του τρζχοντοσ ζτουσ 2018) τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ ζργου οδοφωτιςμοφ ςε κφριο οδικό άξονα τθσ 

χϊρασ με ελάχιςτο αρικμό φωτιςτικϊν και ιςτϊν 200 τεμάχια. 

 

2.2.6.2) Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ορκισ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να 

διακζτει ςτθν Ομάδα Ζργου του τισ εξισ ειδικότθτεσ (κατ’ ελάχιςτο): 

 Υπεφκυνο Ζργου (Project Manager), πτυχιοφχο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ 

εμπειρία ςτθν διαχείριςθ δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ζργων υποδομϊν. 

 Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου, πτυχιοφχο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ 

εμπειρία ςτθν διαχείριςθ ζργων πλθροφορικισ ςτον δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Στο πλαίςιο τθσ 

εμπειρίασ του κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ωσ υπεφκυνοσ ζργου ςε τουλάχιςτον δζκα (10) επιτυχϊσ 

υλοποιθμζνα ζργα ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων ζξυπνων πόλεων. 

 Ζνα (1) μζλοσ με άδεια Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΨΕΚ 

 Ζνα (1) μζλοσ με τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτο 

δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Στο πλαίςιο τθσ εμπειρίασ του κα πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει ωσ μζλοσ 

τθσ ομάδασ ζργου ςε τουλάχιςτον πζντε (5) επιτυχϊσ υλοποιθμζνα ζργα ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ 

ςυςτθμάτων ζξυπνων πόλεων. 

  

2.2.6.3) Ο οικονομικόσ φορζασ, για τθν υλοποίθςθ και εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να χρθςιμοποιιςει 

υπεργολάβουσ. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, είναι όμωσ 

υποχρεωμζνοι να τθροφν όλα όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Ο οικονομικόσ φορζασ ευκφνεται για τισ 

πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ 





Σελίδα | 18 

 

 

πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του.  

2.2.6.4) Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν ςφμβαςθ ζργου ςυμμετοχισ ςε παρόμοιο αντικείμενο 

είτε ωσ κφριο αντικείμενο αυτισ είτε ωσ επιμζρουσ τθν προμικεια & εγκατάςταςθ Ψωτιςτικϊν ςε Ιςτοφσ ςε 

νθςιωτικι περιοχι όπου κα αποδεικνφεται ότι εγκατζςτθςαν υποδομι υλοποίθςθσ ςχετικοφ ζργου. Για τθν απόδειξθ 

κάλυψθσ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ  αποδεικτικοφ τεκμθρίωςθσ αναφορικά με τθν 

υλοποίθςθ τουλάχιςτον μιασ ςχετικισ (1) ςφμβαςθσ. 

2.2.6.5) Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα τθλε-ελζγχου και τθλεδιαχείριςθσ, το οποίο κα 

πρζπει να αποτελεί μζροσ μιασ ενιαίασ πλατφόρμασ ζξυπνων πόλεων, τθν οποία κα προμθκευτεί θ Ανακζτουςα Αρχι 

και θ οποία κα περιλαμβάνει επιπλζον: 

 Ζνα (1) υποςφςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν, 

 Ζνα (1) υποςφςτθμα αποτυπϊςεων ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ, 

 Ζνα (1) υποςφςτθμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

 

Θ εν λόγω πλατφόρμα κα πρζπει να είναι επεκτάςιμθ και να διακζτει τουλάχιςτον πζντε (5) επιπλζον 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων, για τθν περίπτωςθ που ςτο μζλλον θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει να προβεί 
ςε επζκταςθ. 
 

2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

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

2.2.7.1) Βαςικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αποτελεί ότι για τα προςφερόμενα φωτιςτικά οι 

υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να αποδεικνφουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (όπωσ προβλζπεται από το Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103) για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των διαγωνιηόμενων προϊόντων (φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ).  

 

2.2.7.2) Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν απαιτείται να διακζτει πιςτοποιθτικό 
διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ 9001:2008 ι μεταγενζςτερο από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον 
διαγωνιςμό αντικείμενο (καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED). 

2.2.7.3) Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν απαιτείται να διακζτει πιςτοποιθτικό 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο από τα οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον 
διαγωνιςμό αντικείμενο (καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED). 

2.2.7.4) Ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό οικονομικόσ φορζασ (όταν αυτόσ δεν είναι ο καταςκευαςτισ) απαιτείται να 
διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001: 2008 ι μεταγενζςτερο από τα οποία κα 
προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο (εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθ ενζργειασ). 

2.2.7.5) Ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό οικονομικόσ φορζασ (όταν αυτόσ δεν είναι ο καταςκευαςτισ) απαιτείται να 
διακζτει πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο από τα οποία κα προκφπτει το 
ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο (εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθ ενζργειασ). 

2.2.8 Σηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Ειδικά, όςον 
αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ 
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ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

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

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

ΙΙ. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ επίκλθςθσ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ –οικονομικισ επάρκειασ10 

1. Επίκλθςθ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ: Σφμφωνα µε το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ (άρκρο 78 
ν.4412/2016) οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, μπορεί να ςτθρίηονται ςτθν 
τεχνικι ικανότθτα τρίτων φορζων που δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ µε 
αυτζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα 
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, µε τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ 
απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται µε τθν προςκόμιςθ των κάτωκι : 

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
να ςυνάψει ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ ςτο 
οποίο αφορά θ δάνεια εμπειρία µε τον διαγωνιηόμενο, πριν τθν τελικι κατακφρωςθ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. 

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, περί ςυνεργαςίασ µε τον προςφζροντα 
διάρκειασ τουλάχιςτον ίςθσ µε το προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του 
διαγωνιςμοφ και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ αφορά θ 
δάνεια εμπειρία. 

2. Επίκλθςθ δάνειασ οικονομικισ επάρκειασ: Σφμφωνα με το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ (άρκρο78 ν. 
4412/2016) οι διαγωνιηόμενοι για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ οικονομικισ επάρκειασ μπορεί να ςτθρίηονται ςτισ 
οικονομικζσ ικανότθτεσ τρίτων φορζων που δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ 
με αυτοφσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ οικονομικοφσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ 
απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται με τθν προςκόμιςθ των 
κάτωκι: 
 

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
παροχισ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων ςτον υποψιφιο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του οικονομικοφ φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων, περί δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
να κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τθν επικλθκείςα από αυτόν οικονομικι επάρκεια κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ 

► Διευκρίνιςθ : Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ μπορεί να  φζρουν  θμερομθνία  εντόσ  του διαςτιματοσ 
από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τισ ανωτζρω Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ Ν.1599/1986 
(Αϋ75), * πλθν του Ε.Ε.Ε.Σ ο τρόποσ υποβολισ και υπογραφισ του οποίου περιγράφεται ςτθν διακιρυξθ 
ςφμφωνα με το νόμο+ υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε. 

                                                           
10

 Τα δηθαηνινγεηηθά απηά δεηνύληαη ζε πεξίπησζε επίθιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ δάλεησλ ηθαλνηήησλ 
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β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ θ το εξουςιοδοτθμζνο για το ςκοπό αυτό πρόςωπο, όταν το νομικό πρόςωπο 
είναι Α.Ε. 

γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο 
του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 

ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αφοροφν κάκε μζλοσ που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

Οι παρζχοντεσ δάνεια εμπειρία υποχρεοφνται ςτθ ςυμπλιρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου 
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά του Ρροςφζροντοσ, θ απόδειξθ δε των 
όςων δθλϊκθκαν με αυτό γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ρροςφζροντα των αντίςτοιχων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, εφ’ όςον ανακθρυχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ. 
 

2.2.9 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Γ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ11 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του  Ραραρτιματοσ 112. Στθν περίπτωςθ 
ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ του Ευρωπαϊκοφ 
Ενιαίου Ζγγραφου Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά µέζα13 

 
Αφοροφν δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του προςωρινοφ μειοδότθ. 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201614. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 

                                                           
11

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια 
Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. 
12

 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται 
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ. 

 
13

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν   
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα 
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ 
14 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)15. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.316. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 17. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά 18: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (το οποίο κα ζχει εκδοκεί το τελευταίο 
εξάμθνο), όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

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

                                                           
15 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
16 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
17 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

18 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ  πρωτοτφπων  ι  επικυρωμζνων  αντιγράφων  εγγράφων  ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, 
που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 
κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

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

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4.     Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν 
από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Ειδικότερα Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

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

 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ ανά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο Θα  προκφπτει 
ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ 

- Ειδικότερα το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ και 
αμειβόμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, εφόςον υπάρχει 
υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ καταβολισ από τθν πλευρά τθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ 
απαςχολοφμενουσ αυτοφσ. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα 
πρζπει να υποβλθκοφν: α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κάκε Ωϊρασ 
ςτθν οποία κα δθλϊνονται όλοι οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ υπάρχει υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ 
καταβολισ από τθν πλευρά τθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για όλουσ τουσ απαςχολοφμενοφσ τθσ και β) τα 
πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ τθσ επιχείρθςθσ από όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ που 
δθλϊνονται ςτθν προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ. 

Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ των 
παραπάνω από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

γ) για τθν παράγραφο του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ι είναι ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων- 
κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ του παραπάνω πιςτοποιθτικοφ από όλα τα 
μζλθ αυτϊν. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ 
κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων19. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

                                                           
19 Με εθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “Σηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο”, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.4. δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 20, εφόςον ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ+: 

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

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

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

Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ  όλων 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

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

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κάκε 
Ωϊρασ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν 
οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ παραπάνω υπεφκυνθσ διλωςθσ από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το 
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

                                                           
20

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.

21
 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα παρακάτω: 

Για τθν παράγραφο 2.2.5.1. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ιςολογιςμοφσ τθσ τελευταίασ τριετίασ 
(2015, 2016, 2017). Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων 
Ψορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο δικαιολογθτικό, από τα οποία να προκφπτει ότι το φψοσ του μζςου γενικοφ 
κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ, είναι μεγαλφτερο από το διπλάςιο του προχπολογιςμοφ χωρίσ 
ΨΡΑ, τθσ υπό ανάκεςθσ Ρρομικειασ.  
 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το διπλάςιο του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΨΡΑ, τθσ 
υπό ανάκεςθσ Ρρομικειασ. 
 
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν ι φορολογικϊν δθλϊςεων, 
υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ του ςυνολικοφ γενικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) 
τελευταίων χριςεων με αιτιολόγθςθ τθσ απαλλαγισ του από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν (π.χ. μνεία 
νομικισ διάταξθσ κλπ). 

Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ  όλων 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κακϊσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.6. οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν: 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.1) πίνακα των κυριότερων ζργων που ζχουν εκτελζςει επιτυχϊσ κατά τα τρία (3) 
τελευταία ζτθ (2015, 2016, 2017, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ ζτουσ 2018). Ο Ρίνακασ των 
κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

 

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 

«ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: ε περίπτωςθ Δθμοςίου Φορζα «ζξωκεν καλι μαρτυρία» τθσ εξζλιξθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ ι του 

επιτυχοφσ αποτελζςματοσ του Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ ι πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ  

ε περίπτωςθ Ιδιωτικοφ Φορζα, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ Φορζα όπωσ εκπροςωπείται από 

τον Νόμιμο Εκπρόςωπο ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, θ οποία κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα τιμολόγια με 

επικαλυμμζνεσ τισ ενδείξεισ κόςτουσ. 

Από τα παραπάνω ζργα, τρία (3) τουλάχιςτον (ιτοι ζνα από κακεμία από τισ τρεισ κατθγορίεσ Α,Β και Γ  τθσ παραγράφου 

2.2.6.1 , τα οποία ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον Τποψιφιο Ανάδοχο, κα πρζπει να παρουςιάηονται αναλυτικά. 

 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.2) Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει βιογραφικό ςθμείωμα του 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ 
ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΨΘ ΤΟΥ 
ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΕΓΟΥ (από – 
ζωσ) 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

ΡΑΟΥΣΑ 
ΨΑΣΘ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 
ΡΕΓΑΨΘ 
ΣΥΝΕΙΣΨΟΑΣ 
ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΣΤΟ 
ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΙΩΕΙΟ 
ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

(τφποσ &θμ/νία 
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Project Manager και των λοιπϊν μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, ςτα οποία να τεκμθριϊνονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ηθτοφμενθσ εμπειρίασ. Τα προςκομιηόμενα ςτοιχεία πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα με ςτοιχεία 
επικοινωνίασ τουσ. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.3)  
Θα πρζπει να προςκομιςκεί υπεφκυνθ διλωςθ του υπεργολάβου όπου κα δθλϊνει ότι κα ςυνεργαςτεί με τον 
οικονομικό φορζα ςε περίπτωςθ που αυτόσ είναι ανάδοχοσ του ζργου και κα περιγράφεται το αντικείμενο  που κα 
αναλάβει 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.4) Οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατάλογο και αντίγραφα ςυμβάςεων 
ζργων υποδομϊν, τα οποία βρίςκονται ςε εξζλιξθ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ εντόσ των ορίων διοικθτικισ ευκφνθσ του Διμου. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6.5) Οι οικονομικοί φορείσ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ προςκομίηουν και επιδεικνφουν ςχετικό demo, τθσ προςφερόμενθσ 
πλατφόρμασ με τθν μορφι online ςυςτιματοσ ςτο διαδίκτυο, το οποίο κα περιλαμβάνει ςε ενιαίο 
περιβάλλον, το ςφνολο των τεςςάρων απαιτοφμενων εφαρμογϊν που κα προμθκευκεί θ Ανακζτουςα Αρχι. 
Στο πλαίςιο του demo κα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμεσ τουλάχιςτον πζντε (5) επιπλζον εφαρμογζσ για 
μελλοντικι επζκταςθ. 
 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.7. οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Για τθν παράγραφο 2.2.7.1) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (όπωσ προβλζπεται από το Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. 
με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των διαγωνιηόμενων προϊόντων 
(φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ)  

Για τθν παράγραφο 2.2.7.2) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ του καταςκευαςτικοφ οίκου των φωτιςτικϊν ςωμάτων EN ISO 9001:2008 ι 
μεταγενζςτερο από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο (καταςκευι 
φωτιςτικϊν ςωμάτων LED). 

Για τθν παράγραφο 2.2.7.3) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου των φωτιςτικϊν ςωμάτων  EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο από 
τα οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο (καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED). 

Για τθν παράγραφο 2.2.7.4) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (όταν αυτοί δεν είναι ο καταςκευαςτικόσ 
οίκοσ του τελικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ 
ποιότθτασ EN ISO 9001: 2008 ι μεταγενζςτερο από τα οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό 
αντικείμενο (εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθ ενζργειασ). 

Για τθν παράγραφο 2.2.7.5) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (όταν αυτοί δεν είναι ο καταςκευαςτικόσ 
οίκοσ του τελικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN 
ISO 14001:2015 ι μεταγενζςτερο από τα οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο 
(εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθ ενζργειασ). 

Σφμφωνα με το άρκρο 82 του ν. 4412/2016 αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι τα απαιτοφμενα βάςει 
του εφαρμοςτζου ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ αντίςτοιχα . 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
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να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των  καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ μζςω αντιπροςϊπου. Εφ' όςον οι 
προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν βεβαίωςθ 
εκπροςϊπθςθσ (κατάλλθλο ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ όπωσ πρακτικό ΔΣ, πλθρεξοφςιο, εξουςιοδότθςθ κλπ. 
αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ του ςυμμετζχοντοσ). 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

 

 

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

 
Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Ρρομικειασ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

 
Κριτιρια Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ (Συνολικι βαρφτθτα 80%) 

 

H αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ωσ εξισ :  

Κάκε κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Uτi (i είναι το κριτιριο 1 κλπ) που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό 

από 100 ζωσ 120. Εκατό (100) βακμοφσ λαμβάνουν οι προςφορζσ που  ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλεσ οι 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ διακιρυξθσ, ενϊ ζωσ (120) μποροφν να λάβουν προςφορζσ που υπερκαλφπτουν 

τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ. Ρροςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από τα κριτιρια, βακμό κάτω του 100, 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

Κριτιριο Βακμολογία Βαρφτθτα Αξιολόγθςθ 

Τ1 - Ρλθρότθτα και προδιαγραφζσ τθσ προτεινόμενθσ 

αναβάκμιςθσ - λειτουργίασ του Συςτιματοσ 

Συνοπτικι μεκοδολογία και παρουςίαςθ των αναγκαίων 

βθμάτων και επιμζρουσ εργαςιϊν για τθν αποτελεςματικι 

υλοποίθςθ των αναγκϊν του ζργου - Ρλθρότθτα - 

προδιαγραφζσ προτεινόμενθσ λφςθσ για τθν αναβάκμιςθ - 

λειτουργία υπάρχοντοσ Συςτιματοσ 

Β1 =100 ζωσ 120 20% Τ1=Β1 x 0,20 

Τ2 - Ρλθρότθτα - Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Τθλεελζγχου 

– Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου Ενζργειασ - Συςτιματοσ 

Ρρολθπτικισ ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ 

Β2=100 ζωσ 120 15% Τ2=Β2 x 0,15 

Τ3 - Αναλυτικι περιγραφι τθσ δθμιουργοφμενθσ υποδομισ 

για άλλεσ χριςεισ του Διμου, δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ τθσ 

ςε άλλεσ λειτουργίεσ του Διμου  

Β3=100 ζωσ 120 15% Τ3=Β3 x 0,15 

Τ4 - Ομάδα Ζργου – Ωρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ. 

Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ του Ζργου - Ρροτεινόμενθ 
Β4=100 ζωσ 120 20% Τ4=Β4 x 0,20 





Σελίδα | 27 

 

 

Δομι, όλοι, Ειδικότθτεσ, Στελζχωςθ, καταλλθλότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου και βακμόσ αντιμετϊπιςθσ 

των ειδικϊν ςυνκθκϊν και απαιτιςεων του ζργου από τον 

Υπεφκυνο Ζργου και τα Μζλθ τθσ Ομάδασ ‘Ζργου.  

Ραρουςίαςθ χρονοδιαγράμματοσ και μεκοδολογίασ 

υλοποίθςθσ του ζργου με αντιςτοίχιςθ εργαςιϊν και 

παραδοτζων. 

Τ5Α - Ροιοτικά χαρακτθριςτικά του προτεινόμενου 

εξοπλιςμοφ τθλε - ελζγχου και τθλεδιαχείριςθσ 

(controllers, base stations, υποδομζσ φιλοξενίασ) 

Β5= 100 ζωσ 120 

 
15% Τ5=Β5 x 0,15 

Τ5Β - Ροιοτικά χαρακτθριςτικά δικτφου τθλεματικισ / 

τθλεμετρίασ 

Τ5Γ - Ροιοτικά χαρακτθριςτικά ενιαίασ πλατφόρμασ 

ζξυπνων πόλεων βάςει του demo 

Τ5Δ -  Αιςκθτικά χαρακτθριςτικά φωτιςτικϊν ςωμάτων, 

αναφορικά με τθν εναρμόνιςθ τουσ με τθν αιςκθτικι και 

το φφοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Τ6 - Εξαςφαλιηόμενθ Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ονομαςτικι ιςχφ των 

προτεινόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων και των 

δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ τθλε-ελζγχου και 

τθλεδιαχείριςθσ 

Β6 = 100 ζωσ 

120 
15% Τ6=Β6 x 0,15 

 
Κριτιριο Τ.1 & Τ.2 

 Κατανόθςθ και αξιολόγθςθ των ιδιαιτεροτιτων του ζργου. Λεπτομερισ παρουςίαςθ πρόταςθσ. 

 Θ διατφπωςθ κατάλλθλων και ςφγχρονων μεκόδων και εργαλείων με εξατομικευμζνθ χριςθ και 

εφαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του ζργου. 

 Θ οργάνωςθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων ςε ςυνάφεια με τισ ςχετιηόμενεσ παρεμβάςεισ με 

τεκμθρίωςθ τθσ διαςφνδεςισ τουσ. 

 Θ φπαρξθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων-προςεγγίςεων, που εςτιάηουν ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του Ζργου. 

 Υπθρεςίεσ που προτείνονται από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για τθν κάλυψθ κρίςιμων αναγκϊν 

διαχείριςθσ, διοίκθςθσ. 

 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ - Ρλθρότθτα - προδιαγραφζσ προτεινόμενθσ λφςθσ για τθν αναβάκμιςθ - 

λειτουργία υπάρχοντοσ Συςτιματοσ - Ρλθρότθτα και προδιαγραφζσ του προτεινόμενου Συςτιματοσ 

Τθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ & Ελζγχου και των λοιπϊν ςυςτθμάτων 

 Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν (Εφαρμογι Μεκοδολογιϊν και Συςτθμάτων Διαχείριςθσ και 

Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ των παρεχόμενων Υπθρεςιϊν). 

 Διαςφάλιςθ ελαχιςτοποίθςσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

 Διαςφάλιςθ τθσ λιψθσ των απαραίτθτων μζτρων για τουσ εργαηόμενουσ και τουσ δθμότεσ κακόςον θ 

υλοποίθςθ κα γίνεται εντοσ τθσ λειτουργοφςασ πόλθσ. 

 

Κριτιριο Τ.3 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ δθμιουργοφμενθσ υποδομισ για άλλεσ χριςεισ του Διμου, δυνατότθτεσ 

αξιοποίθςθσ τθσ ςε άλλεσ λειτουργίεσ του Διμου ςτθν λογικι των ζξυπνων πόλεων. 

 

Κριτιριο Τ.4 

α) Ομάδα ζργου ςτθν οποία περιζχονται: 
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 Ραρουςίαςθ τθσ Δομισ, τθσ Οργάνωςθσ και τθσ Σφνκεςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ και αποτφπωςθ των 

Αρμοδιοτιτων – όλων των μελϊν τθσ. 

 Κατάλογοσ Στελεχϊν, τα οποία προτείνονται για τθν ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, προςδιοριςμό τθσ 

κζςθσ του κακενόσ ςτο οργανωτικό ςχιμα, περιγραφι των κακθκόντων του ςε ςχζςθ με το ζργο . 

 Αναλυτικι περιγραφι του Σχιματοσ Διοίκθςθσ του Ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα και 

τθν ιδιαιτερότθτα του ζργου λόγω τθσ εμπλοκισ πολλϊν φορζων τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ όςο και 

υλοποίθςθσ των ενεργειϊν   

β) Ωρονοδιάγραμμα 

 Ρεριγραφι των Τεχνικϊν Μζςων και των Μεκοδολογικϊν Εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

Υλοποίθςθ του Ζργου. 

 Διάγραμμα οισ και Ρακζτα Εργαςίασ των επιμζρουσ ενεργειϊν /δράςεων. 

 Ωρονικόσ Ρρογραμματιςμόσ των Ενεργειϊν του Ζργου.  

 Διαχείριςθ πόρων 

 Ελαχιςτοποίθςθ ενόχλθςθσ των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων των δθμοτϊν. 

 

Κριτιριο Τ.5 

Τα ποιοτικά και αιςκθτικά χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων ειδϊν ιτοι: 

 Του εξοπλιςμοφ τθλε - ελζγχου και τθλεδιαχείριςθσ (controllers, base stations, υποδομζσ φιλοξενίασ) 

 Του δικτφου τθλεματικισ / τθλεμετρίασ 

 Τθσ ενιαίασ πλατφόρμασ ζξυπνων πόλεων βάςει του demo που προςκομίηεται (Απαιτοφμενα ςυςτιματα, 

Ρλικοσ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά επιπλζον υποςυςτθμάτων εκτόσ των ελάχιςτα απαιτοφμενων, δια-

λειτουργικότθτα, ευχρθςτία, πολφ-καναλικότθτα, αςφάλεια, εκπαίδευςθ, εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, 

πλάνο ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν) 

 Των φωτιςτικϊν ςωμάτων, αναφορικά με τθν εναρμόνιςθ τουσ με τθν αιςκθτικι και το φφοσ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: κυκλαδίτικθ παραδοςιακι αιςκθτικι, 

λιτόσ ςχεδιαςμόσ κ.λπ). 

 

Κριτιριο Τ.6 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που εξαςφαλίηει ο προςφζρων, όπωσ προκφπτει από τθν ονομαςτικι ιςχφ των 

προτεινόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων και τισ επιπλζον δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ, είναι μια ςθμαντικι 

παράμετροσ που κρίνει τθ βιωςιμότθτα του ζργου και ωσ εκ τοφτου αξιολογείται. Σε αυτό το κριτιριο, θ 

προςφορά με τθν μζγιςτθ προςφερόμενθ εξοικονόμθςθ βακμολογείται με 120, ενϊ οι υπόλοιπεσ προςφορζσ 

λαμβάνουν αναλογικζσ βακμολογίεσ. 

 

2.3.2 Σςνολική βαθμολογία ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

ΒΤi = Τ1i + T2i + T3i + T4i + T5i + T6i 

όπου : 

ΒTi= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου i, 

T1i – T6i = οι ςτακμιςμζνεσ βακμολογίεσ ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ του διαγωνιηόμενου i 

 

 

 

Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ (Τi) όπωσ 

υπολογίηεται από τον τφπο:  

 

Τi = 80 x (BTi/ TΑmax) + 20 x (Omin /Oi) 
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Ππου: 

Τi = Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ i (με ςτρογγυλοποίθςθ ςτα δφο δεκαδικά ψθφία)  

ΒTi = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ i 

ΒTmax = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ προςφοράσ  

Οmin = Το χαμθλότερο κόςτοσ  

Οi = Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ i 

 

 

 

Επιςθμαίνεται  ότι  θ  κατάταξθ  των  προςφορϊν  που  κα  παρουςιαςτεί  ςτο  ςφςτθμα,  μετά  τθν  

αξιολόγθςθ και  των οικονομικϊν  προςφορϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Η τελικι κατάταξθ των 

προςφορϊν κα γίνει από τθν  αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ςχετικό Πρακτικό  όπωσ προςδιορίηεται 

ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Παρακάτω παρουςιάηεται ο πίνακασ καταναλϊςεων των ςυμβατικϊν υφιςταμζνων λαμπτιρων – 

φωτιςτικϊν που κα χρθςιμοποιθκεί για τουσ υπολογιςμοφσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  

 

 

Περιγραφι υφιςτάμενου λαμπτιρα - φωτιςτικοφ Σεμάχια 

λαμπτιρεσ 

Ονομαςτικι ιςχφσ 

λαμπτιρα (W) 

Σελικι κατανάλωςθ 

 (W) 

Λαμπτιρα φωτιςτικοφ επί ιςτοφ ιςχφοσ 400W 11 400 460 

Λαμπτιρα φωτιςτικοφ επί ιςτοφ ιςχφοσ (2x26W) 600φωτιςτικά 

*2λαμπτιρεσ 

(2*26) = 52 (2*35) = 75 

Λαμπτιρα φωτιςτικοφ επί ιςτοφ ιςχφοσ 70W 365 70 80 

Λαμπτιρασ φωτιςτικοφ παραδοςιακοφ τφπου 

κορυφισ ιςχφοσ 250W 

355 250 287.50 

Λαμπτιρασ φωτιςτικοφ παραδοςιακοφ τφπου 

κορυφισ ιςχφοσ 150W 

163 150 172.50 

Λαμπτιρασ φωτιςτικοφ καλλωπιςτικοφ τφπου 

κορυφισ ιςχφοσ 70 -125W (μζςθ τιμι 97,5W) 

69 125 150 

Λαμπτιρεσ φωτιςτικοφ τφπου προβολζα ιςχφοσ 

400W 

55 400 460 

Λαμπτιρεσ φωτιςτικοφ τφπου προβολζα ιςχφοσ 

1000W 

32 1000 1200 

Λαμπτιρεσ φωτιςτικοφ τφπου καπελάκι ιςχφοσ 

23W 

1600 23 23 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόµελν Πξνζθνξώλ 
 

 

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ, για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ22. 
 

2.4.2 Χπόνορ και Τπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και 
τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»

 
 

2.4.2.2. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α  

2.4.2.3. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ1823. 

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

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

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

 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα24, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

                                                           
22

 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
23

 Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

24 Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε αξηζκ. 56902/215/2017  
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πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

 

2.4.2.5. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα 
υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]  ). 

2.4.2.6.  

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

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

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

 Επιπλζον, Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, τα 
δείγματα όλων των προςφερόμενων φωτιςτικϊν, κακϊσ και του λοιποφ εξοπλιςμοφ τθλε-ελζγχου και 
τθλεδιαχείριςθσ.  

Επιπλζον, επιδεικνφεται  και υποβάλλεται ςχετικό demo, ςτο οποίο κα παρουςιάηεται θ υπό προμικεια 
πλατφόρμα ζξυπνων πόλεων, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των υποςυςτθμάτων που περιγράφονται 
αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το demo κα πρζπει 
να είναι προςβάςιμο μζςω διαδικτφου και να περιλαμβάνει το ςφνολο των απαιτοφμενων λειτουργιϊν. Στο 
πλαίςιο του demo κα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμεσ τουλάχιςτον πζντε (5) επιπλζον εφαρμογζσ για 
μελλοντικι επζκταςθ. 

 

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δεν προςκομίςει κακόλου το ανωτζρω φυςικό αρχείο ι το 
προςκομίςει εκπρόκεςμα τότε θ θλεκτρονικι προςφορά του δεν αποςφραγίηεται και απορρίπτεται από τθν 
θλεκτρονικι διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
 

Αναλυτικά : 
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Οι οικονομικοί φορείσ ςφμφωνα με τα παραπάνω προςκομίηουν φυςικό ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο εξωτερικό 

μζροσ του οποίου αναγράφονται τα εξισ: 

- ΡΟΣΨΟΑ  

- ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

- Αρικμόσ Διακιρυξθσ : ………………. 

- Τίτλοσ τθσ Ρρομικειασ :“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ LED” 

- Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν), όπωσ ορίηεται ςτο Άρκ. 1.5 

τθσ παροφςθσ. 

- Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

Εντόσ του ανωτζρω, κυρίωσ φακζλου, περιλαμβάνονται οι κάτωκι υποφάκελοι, οι οποίοι κα φζρουν 

εξωτερικά όλεσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

α) Ψάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

β) Ψάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςθσ) 

Εξωτερικά ςτθν ςυςκευαςία των δειγμάτων κα αναγράφονται τα εξισ : 

- ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

- ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

- Αρικμόσ Διακιρυξθσ: …………… 

- Τίτλοσ τθσ Ρρομικειασ : “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΨΫΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ ΣΫΜΑΤΫΝ ΤΥΡΟΥ LED” 

- Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν), όπωσ ορίηεται ςτο Άρκ. 1.5 

τθσ παροφςθσ. 

- Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ25. 

 

2.4.3 Πεπιεσόµενα Φακέλος «Δικαιολογηηικά Σςµµεηοσήρ- Τεσνική Πποζθοπά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν : α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και 
τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

2.4.3.2 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΡ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XLΜ και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Γ ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ - 
ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (ςφμφωνα με το υπόδειγμα ΡΑΑΤΘΜΑ Ε). 

                                                           
25

 Σε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν από ηελ Α.Α. λα πξνζθνκηζηνύλ ζηνηρεία πξόζθνξα λα 

απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηδίσο όηαλ απηή πεξηιακβάλεη αλάιπζε θόζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ππνθαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ηνπο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΡ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.3 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Α τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα – Τεχνικι επάρκεια του υποψιφιου οικονομικοφ 
φορζα κακϊσ και θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν. 

Ειδικότερα εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα εμπεριζχονται τα ακόλουκα : 

1) Συμπλθρωμζνοσ πίνακασ Τεχνικισ προςφοράσ με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ όπωσ αυτζσ 

φαίνονται ςτο παρακάτω υπόδειγμα: 

 

Α/
Α 

Ηθτοφμενα 
από τθ 

διακιρυξθ 
είδθ 

Συνολικι 
κατανάλωςθ 

προςφερόμενου 
Ψ/Σ  
(W) 

Ελάχιςτθ απόδοςθ 
προςφερόμενου 

Ψωτιςτικοφ (lm/w) 

Lumen 
προςφερόμενου 

φωτιςτικοφ 

Καταςκευαςτ
ικόσ Οίκοσ 

Τφποσ 
Μοντζλου 

Αποδεικτικά 
ζγγραφα 

ςυμμόρφωςθσ 
με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

1 LED 135 W 
     

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

2 LED 30 W 
     

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

3 LED 55 W 
     

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

4 
LED 75 W 
παραδοςι

ακό 
     

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

5 
LED 60 W 
κορυφισ      

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

6 
LED 55 W 

προβολζασ       

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

7 
LED 160 W 
προβολζασ       

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

8 LED 18 W  
     

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

9 
Βραχίονασ 
φωτιςτικο

φ 
- - - 

  

α)........... 
β)........... 
γ)........... 
κοκ 

Ωρόνοσ εγγφθςθσ 
καλισ 

λειτουργίασ 
 

Ωρόνοσ 
Ραράδοςθσ  
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2) Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του κάκε προςφερόμενου είδουσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τθν 

μελζτθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ υλικϊν που κζτει θ παροφςα διακιρυξθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

3) Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ του κάκε προςφερόμενου είδουσ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα πλθροφν τισ 

Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ 

(θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

4) Διλωςθ κατά RoHS του κάκε προςφερόμενου είδουσ. 

5) Διλωςθ κατά WEEE του κάκε προςφερόμενου είδουσ. 

6) Θα προςκομιςκοφν οι παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) του κάκε προςφερόμενου είδουσ : 

EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από 

διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν, από το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

7) Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

ςτεγανότθτασ IP του κάκε προςφερόμενου είδουσ. 

8) Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ IK 

του κάκε προςφερόμενου είδουσ.  

9) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι 

μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου κάκε 

προςφερόμενου είδουσ. 

10) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008 ι 

μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου κάκε 

προςφερόμενου είδουσ. 

11) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ 

ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 

12) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ 

ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 

13) Κάκε προςφερόμενο είδοσ, φωτιςτικό ςϊμα, κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτικοφ 

οίκου των φωτιςτικϊν, κατϋελάχιςτον δζκα (10) ετϊν, για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν 

εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι εγγφθςθσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

14) Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι του κάκε προςφερόμενου είδουσ κατά τα πρότυπα L70 -

LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ 

οποία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

15)  H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν LED και των φωτιςτικϊν με τα παραπάνω πρότυπα 

(L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των 

φωτεινϊν πθγϊν LED που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των 

φωτιςτικϊν. 

16) Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του κάκε προςφερόμενου είδουσ, όπου κα φαίνεται ότι 

το μζγιςτο επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

17) Το εκάςτοτε προςφερόμενο είδοσ - προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο 

κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι 

ιδιοκαταςκευι.  

18) Το εκάςτοτε προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), 

πίνακα και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ 

πιςτοποίθςθ διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, 

ςφμφωνα με τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι 

μεταγενζςτερα, για τθν επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για 

παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

19) Οι φωτοτεχνικζσ μελζτεσ που κα εκπονθκοφν, για τισ τυπικζσ οδοφσ, όπου αυτό απαιτείται (ςφμφωνα με 

τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Β) με τα παραπάνω αρχεία, για τα προςφερόμενα 
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φωτιςτικά, κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ (όπωσ αναφζρονται ςτον 

Ρίνακα Α Κατθγοριοποίθςθ Δθμοτικϊν Οδϊν, του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Α, ςφμφωνα με το πρότυπο: 

ΕΝ13201/2015. Οι διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ (IES Files, κλπ.) ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε αποκθκευτικό μζςο (usb stick, 

cd,κλπ). Οι μελζτεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, κατά προτίμθςθ το Dialux. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ψευδϊν ςτοιχείων, επί των φωτοτεχνικϊν μελετϊν, αυτομάτωσ 

αποκλείεται ο διαγωνιηόμενοσ και τίκενται ςε ιςχφ οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

20)  

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει , ςτθν οποία κα δθλϊνονται: 

 θ χϊρα καταςκευισ και προελεφςεωσ του τελικοφ προςφερομζνου είδουσ. 

 το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευαςτεί το τελικό υπό προμικεια είδοσ, ο τόποσ εγκατάςταςθσ του 

και το ζτοσ παραγωγισ των προςφερόμενων προϊόντων. 

 θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ειδϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 Βεβαίωςθ εξυπθρζτθςθσ (Service) μετά τθν πϊλθςθ προϊόντων κακϊσ και τεχνικισ βοικειασ εκ   

μζρουσ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα. 

 

 

Πλα τα ανωτζρω αποδεικτικά ζγγραφα ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει να προςκομιςκοφν ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ςτο πρωτότυπό τουσ ι ςε νομίμωσ επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν που ζχουν εκδοκεί ςε άλλθ γλϊςςα κα πρζπει γι' αυτά να προςκομιςκοφν επικυρωμζνα 

φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτφπου που κα ςυνοδεφονται με επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

2.4.4 Πεπιεσόµενα Φακέλος «Οικονοµική Πποζθοπά» / Τπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ οικονοµικών 
πποζθοπών 

 
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

προςφζροντα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 

μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Θ  ςυνολικι τιμι των υπό προμικεια ειδϊν και υπθρεςιϊν δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ26. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%  και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 

από το ςφςτθμα.  

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

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  

ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
                                                           
26

 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 
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παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) προςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ υψθλότερεσ των ενδεικτικϊν 

τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ Μελζτθσ (όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ. 

 

Κακϊσ θ  οικονομικι  προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ  ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 

ςυςτιματοσ, ο προςφζρων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτθν  θλεκτρονικι οικονομικι  προςφορά του, 

επιπλζον ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο, το ςυνθμμζνο ςτο   

τζλοσ τθσ  παροφςασ  ζντυπο οικονομικισ  προςφοράσ  ςε  μορφι εγγράφου  .pdf. (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) 

 

 

2.4.5 Χπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν (300 θμερϊν) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

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

. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

 

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών
27

 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»  θ 
οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 
10:00 πμ  

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

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

 
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μζλθ του οργάνου28. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 

τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 

αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για 

τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι29 προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 

με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ 

                                                           
27

 Βι. ηδίσο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 100 θαη Αξηζκ. Π1/2390/16.10.2013 Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) (Β΄2677). 

28 Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο” 

29 κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζύζηεκα ΔΣΗΓΗΣ 
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προςφζροντεσ30. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των 

προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν 

και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ 

δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 

τεχνικισ προςφοράσ  

 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 

τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ 

κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ31. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ  

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 32 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

 

 

β Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 

ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 

προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

                                                           
30 Πξβι. εδάθην α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18 ηνπ λ. 4497/2017. 

31 Πξβι. εδάθην α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18 ηνπ λ. 4497/2017. 
32 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
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ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i. κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, ι 

ii. δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

iii. από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ, 

 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ 

οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του
33

.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από 

τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του 

Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ 

είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 

αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, 

μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό  

ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15%
34

 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 10%.
35

 ςτθν περίπτωςθ 

μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 

απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

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

απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

                                                           
33 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 

34
 Τν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξώ 

πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο από 100.001 επξώ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. (παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016) 
35 Τν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% (παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016) 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύµβαζεο 
 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ. 

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο 3.4. 

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

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν, 

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του 
ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .36

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει 
αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 

 
3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία [πµβάζεηο άλσ 

ησλ νξίσλ] 
 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 

παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 

προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε 

περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ37 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 

άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 

                                                           
36 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 26 ηνπ λ. 4497/2017. 
37 Πξβι. άξζξν 360 ηνπ λ. 4412/2016 
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θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ38. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά39 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 

ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν40 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 

υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 

άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 

του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 

ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 

ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 

ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 

τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προςφυγισ41. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ42. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 

κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά43. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
 

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

                                                           
38 Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 
39 Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΥΑ αξηζκ. 56902/215 «Τετνικές λεπηομέρειες και 

διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών Δημοζίων Σσμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
40 Σύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΥΑ 56902/215 “Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού 

Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών Δημοζίων Σσμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
41 Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη ζην άξζξν 367 ηνπ λ. 4412/2016 
42 Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/4.5.2017 – Καλνληζκόο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ελώπηνλ 

ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ 
43 Πξβι άξζξν 372 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016 
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αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδώλ) 

 

4.1.1 Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

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

ειδικότερα ορίηει.  

4.1.2 Εγγύηζη πποκαηαβολήρ 

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ δικαιοφται να λάβει μζροσ του ποςοφ που κα οριςκεί ςτθ 

ςφμβαςθ, ωσ προκαταβολι, προςκομίηοντασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, αντίςτοιχθ ιςόποςθ εγγυθτικι 

επιςτολι. Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ και επιβαρφνεται με το φψοσ του επιτοκίου που κακορίηεται κάκε 

φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Σε περίπτωςθ που προςκομίηεται και εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ τελευταία καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον 

προμθκευτι, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ προκαταβολισ. Αν ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται 

μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ, αυτι λαμβάνεται με τθν κατάκεςθ από τον προμθκευτι εγγφθςθσ 

προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ 

τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ. 

Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί από τον προμθκευτι για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται 

άμεςα ι ζμμεςα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ 

προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (Τρόποσ 

Ρλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά 

τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 

οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, 

θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
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εκπροκζςμου.  

4.1.3 Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να παράςχουν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων ειδϊν, για 

χρονικι περίοδο 10 ετϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. . Ειδικότερα, οι προςφζροντεσ κα 

πρζπει να παράςχουν: 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ φψουσ 10% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, ιτοι ζωσ το πζμπτο ζτοσ και 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ φψουσ 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ των προϊόντων, ιτοι από το  ζκτο 

ζωσ το δζκατο ζτοσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγφθςθσ των προϊόντων. 

 

Εξαιτίασ τθσ παροχισ  εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, κατά τθν οριςτικι 

παραλαβι τθσ προμικειασ από τον Διμο και προ τθσ επιςτροφισ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ, απαιτείται 

θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ για τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ 

Ομοίωσ, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ και προ τθσ επιςτροφισ τθσ εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ για 

τθν χρονικι περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 

λειτουργίασ για τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ των προϊόντων. 

  

Οι υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, παρζχονται δωρεάν για τθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ςτα πλαίςια αυτά ο Ανάδοχοσ ςτθν διάρκεια τθσ 5ετοφσ διάρκειάσ τθσ, αναλαμβάνει: 

 Τθν προμικεια και αντικατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ ι του ςυνόλου του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 

εφόςον παρουςιάςει προβλιματα καταςκευαςτικισ λειτουργίασ.  

 Τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για επίλυςθ τυχόν 

προβλθμάτων μζςω τθλεφϊνου, fax, κακϊσ και Θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

Τζλοσ, οι υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά τθσ περίοδο εγγφθςθσ των προϊόντων, παρζχονται 

δωρεάν για τθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτα πλαίςια αυτά ο Ανάδοχοσ από το ζκτο  ζωσ το δζκατο ζτοσ, 

αναλαμβάνει: 

Τθν προμικεια των προϊόντων που κα παρουςιάηουν βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ. 

 

4.2 πµβαηηθό Πιαίζην - Δθαξµνζηέα Ννµνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύµβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.4 Υπεργολαβία  

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 44. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύµβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/45 46 

 

4.6 Γηθαίσµα µνλνµεξνύο ιύζεο ηεο ζύµβαζεο 47 
 

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

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

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

                                                           
44  Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
45 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017. 
46 Γπλαηόηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεώξεζεο/ πξναηξέζεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή θαη εθόζνλ 

πξόθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεώξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεώξεζεο 

ηηκώλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο 

ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θύζε ησλ ελδερόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζώο 

θαη ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ. Οη πξνβιεπόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα 

κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
47 βι. Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
 
 
 

 
 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

5.1 Σξόπνο πιεξσµήο 
 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται με τθν παραλαβι των ποςοτιτων κάκε τμθματικισ παραλαβισ 

και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, κατά τα οριηόμενα ςτο 6.1. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και  κρατιςεων τθσ αρχικισ 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  . 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνµηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 
 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
 48

 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, 
παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι 
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. β) 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

                                                           
48 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

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

 49
 5% επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπµβάζεσλ36 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 
 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο των υλικϊν όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α 
τθσ παροφςθσ, κακϊσ επίςθσ και να εγκαταςτιςει τουσ βραχίονεσ και τα φωτιςτικά ςϊματα LED και κζςθ ςε πλιρθ 
λειτουργία του ολοκλθρωμζνου Κεντρικοφ Συςτιματοσ Τθλεδιαχείριςθσ Θλεκτροφωτιςμοφ, ςε δζκα (10) μινεσ από τθν 
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

6.1.4. Μετά τθν εγκατάςταςθ των υλικϊν ο ανάδοχοσ κα λαμβάνει το ποςό που κα αναγράφει ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του για τθ ςυντιρθςθ και παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ, ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου μετά  τθν 
εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.2.3  

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 
 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16

50  
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 

νόμου και το Ραράρτθμα - ΣΤ (Σχζδιο ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: α) μακροςκοπικό ζλεγχο, β) πρακτικι δοκιμαςία ορκισ 
λειτουργίασ αυτϊν, εγκατεςτθμζνα ςτουσ αντίςτοιχουσ ιςτοφσ οδοφωτιςμοφ ι κζςεισ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςθσ. 

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

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 
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 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “ Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη  ηελ  παξαιαβή  ηεο  ζύκβαζεο  πξνκήζεηαο  ζπγθξνηείηαη 

ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Τν όξγαλν απηό 

εηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο  ζύκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο ή 

θαη επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε ή θξίλεηαη 

αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 

όξσλ. Με απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 

παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηόηεηεο” 
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Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν 
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ 
κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν 
παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

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

Θ παραλαβι των εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων μπορεί να γίνεται τμθματικά, από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Ραραλαβισ & Ραρακολοφκθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ παραλαβι δφναται να πραγματοποιθκεί ςε 
πζντε (5) ςτάδια, κάκε ζνα με τθν ολοκλιρωςθ εκάςτου 20% του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Το 
ακριβζσ χρονοδιάγραμμα κα ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου, πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα από τθν προγραμματιςμζνθ μζρα κάκε 
παράδοςθσ για τθν παραλαβι τθσ. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που κα 
ςυντάςςεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. 
Στο πρωτόκολλο κα αναγράφονται τα εξισ: 
• Το είδοσ και θ ποςότθτα. 

• Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ, κατθγορία (Watt), κακϊσ και ο κωδικόσ αρικμόσ ωσ διακριτικό γνϊριςμα του 
προμθκευόμενου προϊόντοσ. 

6.2.3. Θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ είναι θ κάτωκι: Ο ανάδοχοσ κα 
αποςτζλλει κάκε μινα αναφορά εργαςιϊν και υπθρεςιϊν που πραγματοποίθςε. Θ υπθρεςίασ κα προβαίνει ςε 
πρωτόκολλο παραλαβισ των εργαςιϊν και υπθρεςιϊν ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου από τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ.  

 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

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

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
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6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

 

Εφαρμόηονται τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016. 
 

6.4 Απόξξηςε ζπµβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 
 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι 
τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ  κεωρείται  
ωσ  εκπρόκεςμοσ  και  υπόκειται  ςε  κυρϊςεισ   λόγω  εκπρόκεςμθσ  παράδοςθσ.   Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα 
υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

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

6.5 Γείγµαηα – Γεηγµαηνιεςία 

6.5.1 Επί ποινι αποκλειςμοφ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν δείγμα του κάκε 
προςφερόμενου φωτιςτικοφ,του βραχίονα ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία, κακϊσ και του λοιποφ εξοπλιςμοφ 
τθλε-ελζγχου και τθλεδιαχείριςθσ.  

 

Θ ανωτζρω ςυςκευαςία κα φζρει τθν ζνδειξθ "ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ" και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου προςφοράσ κακϊσ επίςθσ και τον κωδικό του κάκε προςφερόμενου είδουσ και κα πρζπει ν α 
παραδοκεί το αργότερο εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ. Τα 
δείγματα κα ςυνοδεφονται από το απαιτοφμενο παραςτατικό (δελτίο αποςτολισ). Τα δείγματα 
προςκομίηονται και λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου παράδοςθσ από τθν Ανακζτουςα. 

Επιπλζον, κα επιδεικνφεται ςχετικό demo, ςτο οποίο κα παρουςιάηεται θ υπό προμικεια πλατφόρμα 
ζξυπνων πόλεων, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των υποςυςτθμάτων που περιγράφονται αναλυτικά ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το demo κα πρζπει να είναι 
προςβάςιμο μζςω διαδικτφου και να περιλαμβάνει το ςφνολο των απαιτοφμενων λειτουργιϊν. Στο πλαίςιο 
του demo κα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμεσ τουλάχιςτον πζντε (5) επιπλζον εφαρμογζσ για μελλοντικι 
επζκταςθ. 

 
 

6.6 Δγγπεµέλε ιεηηνπξγία πξνµήζεηαο 
 

 

Κάκε προςφερόμενο φωτιςτικό ςϊμα LED κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, 
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν θ οποία κα ζχει εκδοκεί από τον καταςκευαςτι του  προςφερόμενου προϊόντοσ, 
θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο των μερϊν του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ωσ ενιαίο ςφςτθμα (π.χ. φινίριςμα, 
κάλυμμα, οπτικι μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάςθ ςτιριξθσ και κάκε άλλο εξάρτθμα ι μζροσ που αποτελεί 
τμιμα του φωτιςτικοφ).  
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
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επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

6.7 Αλαπξνζαξµνγή ηηµήο 

 

Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
προςφερόμενων ειδϊν. 
 
 
 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 
 
 

          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο-Μειέηε -Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Γ Δ.Δ.Δ.Π. (Αλαξηάηαη σο μερσξηζηό αξρείν ζην ΔΗΓΗ) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Γ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Δ Τπνδείγµαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Σ ρέδην ύµβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ 
ηεο ύκβαζεο-Μειέηε -Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΨΫΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΘΝ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΨΫΤΙΣΤΙΚΫΝ ΣΫΜΑΤΫΝ ΤΥΡΟΥ LED 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΨΘ ΨΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Οδοφωτιςμοφ ςτουσ κυριότερουσ οδικοφσ 
άξονεσ του δικτφου του Διμου τθσ Μυκόνου μζςω τθσ αντικατάςταςθσ των υπάρχοντων ενεργοβόρων 
φωτιςτικϊν ςωμάτων με λαμπτιρεσ Νατρίου- Υδραργφρου με νζα φωτιςτικά ςϊματα ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
LED (αντικατάςταςθ και του υφιςτάμενου βραχίονα όπου απαιτείται με νζο). Επίςθσ, αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
είναι προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ Tθλε-ελζγχου/τθλε-διαχείριςθσ. 

Αναλυτικότερα με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια με εγκατάςταςθ ςε πλιρθ λειτουργία: 

14. Ζντεκα (11) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ ζωσ 135W ςε αντικατάςταςθ των  παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 400W. 

15. Εξακοςίων (600) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ ζωσ 30W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με  2λαμπτιρεσ των 26W που υπάρχουν ςιμερα. 

16. Τριακοςίων εξιντα πζντε (365) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ ζωσ 55W ςε αντικατάςταςθ των 

παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 70W. 

17. Τριακοςίων πενιντα πζντε (355) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, παραδοςιακοφ τφπου, κορυφισ επί 

ιςτοφ ζωσ 75W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με λαμπτιρεσ των 250W που 

υπάρχουν ςιμερα. 

18. Εκατό εξιντα τριϊν  (163) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, παραδοςιακοφ τφπου, κορυφισ επί ιςτοφ ζωσ 

75W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με λαμπτιρεσ των 150W που υπάρχουν 

ςιμερα. 

19. Εξιντα εννζα  (69) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, καλλωπιςτικοφ τφπου, κορυφισ επί ιςτοφ ζωσ 60W ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με λαμπτιρεσ των 125W που υπάρχουν ςιμερα. 

20. Ρενιντα πζντε (55) φωτιςτικϊν ςωμάτων (προβολζων) τφπου LED, ζωσ 55W με ειδικι βάςθ ςτιριξθσ, ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν προβολζων με λαμπτιρα 400W που υπάρχουν ςιμερα. 

21. Τριάντα δυο (32) φωτιςτικϊν ςωμάτων (προβολζων) τφπου LED, ζωσ 160W με ειδικι βάςθ ςτιριξθσ, ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν προβολζων με λαμπτιρα 1000W που υπάρχουν ςιμερα. 

22. Ωιλίων εξακοςίων (1.600) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED ζωσ 18W με βραχίονα, ςε αντικατάςταςθ των 

παλαιϊν φωτιςτικϊν τφπου καπελάκι με λαμπτιρεσ οικονομίασ των 23W που υπάρχουν ςιμερα. 

23. Ωιλίων εξακοςίων (1.600) βραχιόνων ςτιριξθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED κυκλικισ διατομισ Ψ60mm 

κατάλλθλοσ για ξφλινουσ και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ. 

24. Συςτιματοσ “Tθλεελζγχου - Τθλεχειριςμοφ, Ελζγχου Ενζργειασ” των φωτιςτικϊν, ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

αιτθμάτων πολιτϊν, ςυςτιματοσ αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ και 

ςυςτιματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  

           Επιπλζον,  με τθν παροφςα προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εξισ υπθρεςιϊν: 

25. Εκπόνθςθ τεφχουσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων ζξυπνων πόλεων που δφναται να εφαρμοςτοφν 

μελλοντικά, τα οποία κα διαλειτουργιςουν με τα υπό προμικεια ςυςτιματα, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ 

πλατφόρμασ. 

26. Λειτουργία - ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ  Θλεκτροφωτιςμοφ. 

Ρριν τθν εγκατάςταςθ του προαναφερκζντοσ εξοπλιςμοφ, ο Ρρομθκευτισ κα αποςυνδζςει από το θλεκτρικό 
δίκτυο, κα αποξθλϊςει, κα μεταφζρει και κα παραδϊςει ςτισ αποκικεσ του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ  τα υφιςτάμενα 
φωτιςτικά ςϊματα και λαμπτιρεσ παλιάσ τεχνολογίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ τθσ 
επιτροπισ παραλαβισ. 
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Με τθν παροφςα προμικεια που αφορά τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων, εγκατεςτθμζνων ςτο δίκτυο 
οδοφωτιςμοφ του Διμου Μυκόνου, φωτιςτικϊν ςωμάτων Na Υ.Ρ και υδραργφρου κακϊσ και φωτιςτικϊν 
ςωμάτων με λαμπτιρεσ οικονομίασ, με νζα φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED, ο Διμοσ Μυκόνου  ζχει 
ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον κατά 55% ςε ςχζςθ με αυτι που καταναλϊνονταν από τα 
ςυμβατικά φωτιςτικά Νa και υδραργφρου, με παράλλθλθ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ενόσ 
ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ και εποπτείασ του δικτφου οδοφωτιςμοφ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ακολουκιςει αναλυτικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ, τθν οποία κα περιγράψει ςτθν τεχνικι 
του προςφορά.  

 Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ομάδα ζργου και διοίκθςθσ, τθν οποία κα 
περιγράψει ςτθν τεχνικι του προςφορά. Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ Ομάδα Ζργου/Σχιμα 
Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

 Θ παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 206 
ζωσ και 220 του Ν.4412/2016 (θ παροφςα ςφμβαςθ είναι μικτι). 

 Διάρκεια ςφμβαςθσ-Ωρόνοι παράδοςθσ Θ διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε ζτθ – 12 μινεσ για τθν 
τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ  και 48 μινεσ τθσ ςυντιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ.  

 Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ Οδοί Δικτφου οδοφωτιςμοφ Διμου Μυκόνου  

 Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
και τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/16 (άρκρο 216 και 221). Θ 
παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι (Διμοσ Μυκόνου), μζςω 
τριμελοφσ επιτροπισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν, που κα ςυςτακεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 3852/10. Θ Επιτροπι ςυςτινεται μετά από κλιρωςθ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν 
υπάλλθλοι τθσ Υπθρεςίασ που διακζτουν : α)ςχετικό γνωςτικό πεδίο ςπουδϊν και β) τεχνικι κατάρτιςθ και εμπειρία 
ςε παρακολοφκθςθ παροχϊν υπθρεςίασ με ανάλογο αντικείμενο. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ επιτροπισ 
αυτισ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτα εργοτάξια, ςτισ αποκικεσ, κλπ. ςτθν επιτροπι και 
ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςία 

 Θ παραλαβι των παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν μπορεί, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ και ανάλογα με το είδοσ τθσ 
προσ παραλαβι υπθρεςίασ, να γίνεται είτε με εργαςτθριακό ζλεγχο είτε με μακροςκοπικι εξζταςθ, είτε με 
οποιοδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν. Κατά τα λοιπά όπωσ ορίηεται άρκρο 219 του Ν.4412/16. 

 Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν παροχι των προβλεπόμενων ανά τμθματικι προκεςμία ποςοτιτων, δικαιοφται 
να υποβάλλει αίτθμα ςτο πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι τμθματικι παραλαβι 
των αντιςτοίχων υπθρεςιϊν. Για τισ προκεςμίεσ ςφνταξθσ – υποβολισ και ελζγχου των πρωτοκόλλων ιςχφουν οι 
προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα κακϊσ και για τον τρόπο υποβολισ των επιμετριςεων και ελζγχου των 
πρωτοκόλλων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 219 του Ν.4412/16. 

 Αναφορικά με ενδεχόμενθ μθ τιρθςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 του 
Ν4412/16 για τθν επιβολι των κατά περίπτωςθ ποινικϊν ρθτρϊν. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τα παραπάνω, ςε 
κάποια τμθματικι παραλαβι προκφψουν ηθτιματα εκπρόκεςμθσ παροχισ, κα γίνεται ςχετικι μνεία ςτο αντίςτοιχο 
Ρρωτόκολλο τμθματικισ παραλαβισ 

 Στθν περίπτωςθ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 
220 του Ν.4412/16. 

 Με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ θ ανακζτουςα αρχι, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα. Στθν περίπτωςθ τθσ κατακφρωςθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ  το 
ποςοςτό ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%)  ενϊ ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ το ποςοςτό ορίηεται 
ςε πενιντα τοισ εκατό (50%). Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι του προμθκευτι. Θ ειςιγθςθ αυτι διαβιβάηεται ςτθν 
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρ.Α. θ οποία και τελικϊσ αποφαίνεται ςχετικά. 

 Δικαιϊματα παράταςθσ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου, προβλζπεται ανάλογα με τισ αυξομειϊςεισ 
των ποςοτιτων όπωσ αυτζσ κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.5 τθσ παροφςασ, και τα άρκρα 132 και 201 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
απόφαςθσ τθσ Ο.Ε. του Διμου Μυκόνου, είναι δυνατι θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ωρθματοδότθςθ από  ιδίου πόρουσ από τον κωδικό 20-6142.0003 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΨΡΑ:  2.075.885,00€ (ΨΡΑ: 498.212,40 € - Συνολικι αξία 
ςφμβαςθσ με ΨΡΑ: 2.574.097,40 €). 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα, 

Θ δαπάνθ που αφορά ςτθν εν λόγω προμικεια είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 2.574.097,40€ και βαρφνει 
τον Κ.Α 20-6142.0003 του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 με το ποςό 1.000€ και αντίςτοιχα 
2.275.497,40€ το 2019 και 74.400,00€ κατ’ ζτοσ για τα επόμενα τζςςερα οικονομικά ζτθ (2020-2023) του 
Διμου Μυκόνου. 

Οι τιμζσ μονάδασ ανά άρκρο τιμολογίου προζκυψαν από ζρευνα αγοράσ και από τισ  αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ 
τελευταίασ ζκδοςθσ του εκνικοφ τιμολογίου (ΨΕΚ 1746Β – 19.05.18) υπολογίηοντασ ζνα μικρό ποςοςτό 
ζκπτωςθσ. 

Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ Ρρομικειασ εμφανίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

 

Α/Α ΤΥΡΟΣ ΛΑΜΡΤΘΑ/ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Ροςότθτα 
(Τεμάχια) 

Τιμι 
Μονάδασ (€) 

Αξία (€) 

1. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 135 Watt 
ΧΩΙΣ ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ1). 

11 650 7.150,00 Ρρομικεια φωτιςτικϊν LED μζγιςτθσ ςυνολικισ 
ιςχφοσ 135 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

2. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 30 Watt ΧΩΙΣ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ2). 

600 280 168.000,00 Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 30 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

3. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 55 Watt ΧΩΙΣ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ3). 

365 400 146.000,00 Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

4. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΟΥΦΘΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 75 
Watt (παραδοςιακοφ τφπου) (Κωδικόσ Φ4). 

518 600 310.800,00 
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
παραδοςιακοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 75 
watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

5. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΟΥΦΘΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 60 
Watt (Καλλωπιςτικό) (Κωδικόσ Φ5). 

69 500 34.500,00 
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
καλλωπιςτικοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 60 
watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ..  

6  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΙΣΧΥOΣ  ΕΩΣ 55 
Watt (Κωδικόσ Φ6). 

55 400 22.000,00 Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα , μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
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για δζκα (10) ζτθ. 

  

7 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΙΣΧΥOΣ  ΕΩΣ 160 
Watt (Κωδικόσ Φ7). 

32 705 22.560,00 
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα , μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 160 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
για δζκα (10) ζτθ. 

  

8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥOΣ  ΕΩΣ 18 Watt ΧΩΙΣ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ8). 

1600 280 448.000,00 
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 18 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

  

9 

BΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΘΙΞΘΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΤΥΡΟΥ LED ΚΥΚΛΙΚΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ Φ60mm 
(κατάλλθλοσ για ξφλινουσ και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ) 
 

1600 60 96.000,00 

10 

ΑΣΥΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (CONTROLLERS) ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΘΛΕ-
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΘΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 
 

3250 70 227.500,00 

11 

ΚΟΜΒΟΙ ΤΘΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ (GATEWAYS) ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΑΣΥΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 
 

5 2.200 11.000,00 

12 ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΑΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 1650 27,5 45.375,00 

13 ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΡΑΤΣΩΝ ΜΕ Θ ΧΩΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 1600 20 32.000,00 

14 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 

1 
235.000 

 
235.000,00 

 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοστθλε-
ελζγχου και τθλε-διαχείριςθσ, διαχείριςθσ αιτθμάτων 
πολιτϊν, αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και 
επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ και προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του λογιςμικοφ 
αςφρματθσ ηεφξθσ (network server)και εγγφθςθ 
λειτουργίασ αυτϊν για δζκα (10) ζτθ 

15 

Τεφχοσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων 

ζξυπνων πόλεων που δφναται να εφαρμοςτοφν 

μελλοντικά, τα οποία κα διαλειτουργιςουν με τα υπό 

προμικεια ςυςτιματα, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ 

πλατφόρμασ 

 

1 30.000 30.000,00 

16 Συντιρθςθ και παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 48 5.000 240.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     
2.075.885,00 

 

  ΦΡΑ (24%) 
    

498.212,40 
 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
    

2.574.097,40 
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ΜΕΟΣ Γ - ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
 

Γ.1 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 135 Watt ΧΩΡΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Φ1) 

 

1. ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικζσ βίδεσ, 
του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να οξειδϊνονται. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥0,9. Το 
φωτιςτικό κα είναι CUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο). Θ προςαρμογι τθσ ςτιριξθσ του Ψωτιςτικοφ 
Βραχίονα κα πραγματοποιείται ςε ςωλινα 45 ζωσ 60mm. Θα μπορεί να δϊςει κλίςθ ςτο φωτιςτικό 15° 
(μοίρεσ) περίπου. Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ περιλαμβανομζνου και του προςαρμογζα ςτιριξθσ κα 
πρζπει να είναι ≤ 7 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν 
οποία κα τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο 
ελεγκτι (LED controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ φωτιςτικι μονάδα LED κα αποτελείται από τουλάχιςτον 55 LEDs (μζςθσ ιςχφoσ ζωσ 2 Watt), ο φακόσ των 
οποίων κα εξαςφαλίηει ευρεία κατανομι φωτιςμοφ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό: ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. Θα 
αποδεικνφεται και από το πολικό διάγραμμα, που κα ςυνοδεφει το δείγμα του φωτιςτικοφ. Tο πολικό 
διάγραμμα κα πιςτοποιείται από το πρότυπο LM 79 ςυνοδευόμενο από τισ εκκζςεισ ελζγχου (Test Reports), 
από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια κατά ISO 17025:2005. Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ κα είναι ≤135W και θ 
απόδοςθ του φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 120 lumen ανά Watt. 
Θ Συνολικι Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 16.200 lumen. Θ Θερμοκραςία 
χρϊματοσ 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα 
είναι τουλάχιςτον IP 67 κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με 
χριςθ ανεμιςτιρα. 

 

3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 
φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ 
κάλυµμα του φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που το φωτιςτικό ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πίςω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
από υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 
 
4. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Το φωτιςτικό κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τα κυκλϊματα των LED κα πρζπει να είναι 
Bypass ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να 
διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία. Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για ςυνεχι λειτουργία ςτο φπαικρο 
και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ 
ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να 
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κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC.  
 
5. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

 
1. Θα φζρει ςιμανςθ CE. και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα πλθροφν τισ 

Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ (θλεκτρομαγνθτικι 
ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι  παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 60598-2-3, EN 

61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν, από το οποίο κα 
προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςτεγανότθτασ του 
φωτιςτικοφ (Ι 67). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ του 
φωτιςτικοφ (ΙΚ 10 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, 
του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, 
του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι μεταγενζςτερο για 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10.  Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα (10) ετϊν, για 
το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι εγγφθςθσ των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -
LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED που 
κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του εργοςταςίου 
καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με τα: 
ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

17. H φωτοτεχνικι μελζτθ που κα εκπονθκεί, για τθν τυπικι οδό 1, για το προςφερόμενο φωτιςτικό, κα 
πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ (όπωσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Α 
Κατθγοριοποίθςθ Δθμοτικϊν Οδϊν), ςφμφωνα με το πρότυπο: ΕΝ13201/2004 ι μεταγενζςτερο. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τισ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ (IES 
Files, κλπ.) ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε αποκθκευτικό μζςο (usb stick, cd,κλπ). Οι μελζτεσ κα 
πραγματοποιθκοφν ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, κατά προτίμθςθ το Dialux. Επιςθμαίνεται ότι ςε 
περίπτωςθ ψευδϊν ςτοιχείων, επί των φωτοτεχνικϊν μελετϊν, αυτομάτωσ αποκλείεται ο διαγωνιηόμενοσ 
και τίκενται ςε ιςχφ οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. 
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6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 

 

Γ.2 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 30 Watt ΧΩΡΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Φ2) 

 

1. ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικζσ βίδεσ, 
του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να οξειδϊνονται. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥0,9. Το 
φωτιςτικό κα είναι CUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο). Θ προςαρμογι τθσ ςτιριξθσ του Ψωτιςτικοφ 
Βραχίονα κα πραγματοποιείται ςε ςωλινα 45 ζωσ 60mm. Θα μπορεί να δϊςει κλίςθ ςτο φωτιςτικό 15° 
(μοίρεσ) περίπου. Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ περιλαμβανομζνου και του προςαρμογζα ςτιριξθσ κα 
πρζπει να είναι ≤ 4 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν 
οποία κα τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο 
ελεγκτι (LED controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ φωτιςτικι μονάδα LED κα αποτελείται από τουλάχιςτον 10 LEDs (μζςθσ ιςχφoσ ζωσ 2 Watt), ο φακόσ των 
οποίων κα εξαςφαλίηει ευρεία κατανομι φωτιςμοφ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό: ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. Θα 
αποδεικνφεται και από το πολικό διάγραμμα, που κα ςυνοδεφει το δείγμα του φωτιςτικοφ. Tο πολικό 
διάγραμμα κα πιςτοποιείται από το πρότυπο LM 79 ςυνοδευόμενο από τισ εκκζςεισ ελζγχου (Test Reports), 
από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια κατά ISO 17025:2005. Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ κα είναι ≤30W και θ 
απόδοςθ του φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 105 lumen ανά Watt. 
Θ Συνολικι Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 3.150 lumen. Θ Θερμοκραςία 
χρϊματοσ 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα 
είναι τουλάχιςτον IP 67 κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με 
χριςθ ανεμιςτιρα. 

 

3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 
φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ 
κάλυµμα του φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που το φωτιςτικό ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πίςω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
από υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 
 
4. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Το φωτιςτικό κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τα κυκλϊματα των LED κα πρζπει να είναι 
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Bypass ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να 
διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία. Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για ςυνεχι λειτουργία ςτο φπαικρο 
και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ 
ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να 
κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC.  
 
5. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

 
1. Θα φζρει ςιμανςθ CE. και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα πλθροφν τισ 

Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ (θλεκτρομαγνθτικι 
ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι  παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 60598-2-3, EN 

61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν, από το οποίο κα 
προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςτεγανότθτασ του 
φωτιςτικοφ (Ι 67). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ του 
φωτιςτικοφ (ΙΚ 10 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, 
του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, 
του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι μεταγενζςτερο για 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα (10) ετϊν, για 
το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι εγγφθςθσ των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -
LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED 
που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του εργοςταςίου 
καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με τα: 
ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

17. H φωτοτεχνικι μελζτθ που κα εκπονθκεί, για τθν τυπικι οδό 2, για το προςφερόμενο φωτιςτικό, κα 
πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ (όπωσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Α 
Κατθγοριοποίθςθ Δθμοτικϊν Οδϊν), ςφμφωνα με το πρότυπο: ΕΝ13201/2004 ι μεταγενζςτερο. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τισ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ (IES 
Files, κλπ.) ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε αποκθκευτικό μζςο (usb stick, cd, κλπ). Οι μελζτεσ κα 
πραγματοποιθκοφν ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, κατά προτίμθςθ το Dialux. Επιςθμαίνεται ότι ςε 
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περίπτωςθ ψευδϊν ςτοιχείων, επί των φωτοτεχνικϊν μελετϊν, αυτομάτωσ αποκλείεται ο διαγωνιηόμενοσ 
και τίκενται ςε ιςχφ οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

 

6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 
 

Γ.3 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 55 Watt ΧΩΡΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Φ3) 

 

1.  ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικζσ βίδεσ, 
του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να οξειδϊνονται. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥0,9. Το 
φωτιςτικό κα είναι CUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο). Θ προςαρμογι τθσ ςτιριξθσ του Ψωτιςτικοφ 
Βραχίονα κα πραγματοποιείται ςε ςωλινα 45 ζωσ 60mm. Θα μπορεί να δϊςει κλίςθ ςτο φωτιςτικό 15° 
(μοίρεσ) περίπου. Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ περιλαμβανομζνου και του προςαρμογζα ςτιριξθσ κα 
πρζπει να είναι ≤ 5 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν 
οποία κα τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο 
ελεγκτι (LED controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ φωτιςτικι μονάδα LED κα αποτελείται από τουλάχιςτον 20 LEDs (μζςθσ ιςχφoσ ζωσ 2 Watt), ο φακόσ των 
οποίων κα εξαςφαλίηει ευρεία κατανομι φωτιςμοφ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό: ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. Θα 
αποδεικνφεται και από το πολικό διάγραμμα, που κα ςυνοδεφει το δείγμα του φωτιςτικοφ. Tο πολικό 
διάγραμμα κα πιςτοποιείται από το πρότυπο LM 79 ςυνοδευόμενο από τισ εκκζςεισ ελζγχου (Test Reports), 
από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια κατά ISO 17025:2005. Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ κα είναι ≤55W και θ 
απόδοςθ του φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 120 lumen ανά Watt. 
Θ Συνολικι Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6.600 lumen. Θ Θερμοκραςία 
χρϊματοσ 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα 
είναι τουλάχιςτον IP 67 κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με 
χριςθ ανεμιςτιρα. 

 
3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 
φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ 
κάλυµμα του φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που το φωτιςτικό ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πίςω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
από υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 
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4.  ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Το φωτιςτικό κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τα κυκλϊματα των LED κα πρζπει να είναι 
Bypass ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να 
διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία. Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για ςυνεχι λειτουργία ςτο φπαικρο 
και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ 
ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να 
κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC.  
 

5.  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

1. Θα φζρει ςιμανςθ CE. και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα 
πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ 
(θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι  παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 

60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 
δοκιμϊν, από το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ (Ι 67). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ 
του φωτιςτικοφ (ΙΚ 10 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα 
(10) ετϊν, για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι 
εγγφθςθσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -
LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED 
που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του 
εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με 
τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

17. H φωτοτεχνικι μελζτθ που κα εκπονθκεί, για τθν τυπικι οδό 2, για το προςφερόμενο φωτιςτικό, κα 
πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ κατθγορίασ φωτιςμοφ (όπωσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα Α, 
Κατθγοριοποίθςθ Δθμοτικϊν Οδϊν), ςφμφωνα με το πρότυπο: ΕΝ13201/2004 ι μεταγενζςτερο. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τισ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ 
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(IES Files, κλπ.) ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε αποκθκευτικό μζςο (usb stick, cd,κλπ). Οι μελζτεσ κα 
πραγματοποιθκοφν ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα, κατά προτίμθςθ το Dialux. Επιςθμαίνεται ότι ςε 
περίπτωςθ ψευδϊν ςτοιχείων, επί των φωτοτεχνικϊν μελετϊν, αυτομάτωσ αποκλείεται ο 
διαγωνιηόμενοσ και τίκενται ςε ιςχφ οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

 

6.  ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 

Γ.4 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΕΩ 75 Watt (παραδοςιακοφ τφπου) (Φ4) 

 

1. ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Το Ψωτιςτικό 
Σϊμα κα είναι παραδοςιακοφ τφπου (τφπου Κερκφρασ), με ι χωρίσ κάλυμμα (πολυκαρβουνικό ι γυαλί). Ο 
Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥ 0,9. To xρϊμα βαφισ του φωτιςτικοφ κα επιλεγεί από τθν 
τεχνικι υπθρεςία του Διμου. Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι ≤ 9,5 κιλϊν. Το 
φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν οποία κα τοποκετείται 
(εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο ελεγκτι (LED controller) εντόσ 
του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ (ιςχφσ LED και ιςχφσ τροφοδοτικοφ)  κα είναι ≤75W και θ απόδοςθ του 
φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 85 lumen ανά Watt. Θ Συνολικι 
Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6.375 lumen. Θ Θερμοκραςία χρϊματοσ 3.000Κ – 
4.000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα είναι τουλάχιςτον IP 54 
κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με χριςθ ανεμιςτιρα. 

 
3.  ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με φίλτρο UV 
πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν. Το διαφανζσ κάλυµμα του 
φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν κροφςθ 
τουλάχιςτον ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που το φωτιςτικό ζχει  κάλυμμα από γυαλί, το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο.  

 

4.  ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τ Το εφροσ τάςθσ ειςόδου 
πρζπει να κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC. Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για ςυνεχι λειτουργία 
ςτο φπαικρο και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν 
τουσ ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. 
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5.  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  

1. Θα φζρει ςιμανςθ CE και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα πλθροφν τισ 
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ (θλεκτρομαγνθτικι 
ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 60598-2-3, EN 

61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν, από το οποίο κα 
προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςτεγανότθτασ του 
φωτιςτικοφ (Ι 54 τουλάχιςτον). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ του 
φωτιςτικοφ (ΙΚ 08 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων 
LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων 
LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι μεταγενζςτερο για 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για 
εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ,του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα (10) ετϊν, 
για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι εγγφθςθσ των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα, για 
τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον L70 reported 
50.000 ϊρεσ.    

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -LM80-08 
και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED που κα πιςτοποιεί 
τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο επιτρεπτό όριο 
αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του εργοςταςίου 
καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με 
τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

 
6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
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Γ.5 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΚΟΡΤΦΗ ΕΩ 60 Watt (καλλωπιςτικό)(Φ5) 

 

1. ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Το Ψωτιςτικό 
Σϊμα κα ζχει ςχιμα ανάςτροφου κϊνου μζγιςτων διαςτάςεων: διάμετροσ 55 cm και φψοσ 75 cm, κα φζρει 
μεταλλικό  ςκζπαςτρο ςτθ κορυφι. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥ 0,9. To xρϊμα βαφισ του 
φωτιςτικοφ κα επιλεγεί από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει 
να είναι ≤ 9,0 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν οποία 
κα τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο ελεγκτι (LED 
controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ (ιςχφσ LED και ιςχφσ τροφοδοτικοφ)  κα είναι ≤ 60W και θ απόδοςθ του 
φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 85 lumen ανά Watt. Θ Συνολικι 
Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5.100 lumen. Θ Θερμοκραςία χρϊματοσ 3.000Κ – 
4.000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα είναι τουλάχιςτον IP 54 
κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με χριςθ ανεμιςτιρα. 

 
3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με φίλτρο UV 
πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ κάλυµμα του 
φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν κροφςθ 
τουλάχιςτον ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που το φωτιςτικό ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο.  

 

4. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει 
να κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC. Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για ςυνεχι λειτουργία ςτο 
φπαικρο και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν 
τουσ ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. 

 

 

5. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  

1. Θα φζρει ςιμανςθ CE και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα 
πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ 
(θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
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4. Θα προςκομιςκοφν οι παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 
60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 
δοκιμϊν, από το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ (Ι 54 τουλάχιςτον). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ 
του φωτιςτικοφ (ΙΚ 08 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα 
(10) ετϊν, για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι 
εγγφθςθσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.    

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -
LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED 
που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του 
εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με 
τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

 
6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 

 

Γ.6 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 55 Watt (Φ6) 

 

1. ΣΩΜΑ ΡΟΒΟΛΕΑ 

Το ςϊμα του προβολζα κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικζσ βίδεσ, 
του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να οξειδϊνονται. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥0,9. Το 
φωτιςτικό κα είναι CUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο). Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να 
είναι ≤ 4.0 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν οποία κα 
τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο ελεγκτι (LED 
controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 
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2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ φωτιςτικι μονάδα LED κα αποτελείται από τουλάχιςτον 20 LEDs (μζςθσ ιςχφoσ ζωσ 2 Watt), ο φακόσ των 
οποίων κα εξαςφαλίηει ευρεία κατανομι φωτιςμοφ. Θα αποδεικνφεται και από το πολικό διάγραμμα, που κα 
ςυνοδεφει το δείγμα του φωτιςτικοφ. Tο πολικό διάγραμμα κα πιςτοποιείται από το πρότυπο LM 79 
ςυνοδευόμενο από τισ εκκζςεισ ελζγχου (Test Reports), από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια κατά ISO 
17025:2005. Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ κα είναι ≤55W και θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ 
και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 120 lumen ανά Watt. Θ Συνολικι Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ 
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6.600 lumen. Θ Θερμοκραςία χρϊματοσ 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείκτθσ 
χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα είναι τουλάχιςτον IP 67 κατά ΕΝ 60598 ι 
ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με χριςθ ανεμιςτιρα. 

 
3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το εξωτερικό κάλυμμα του προβολζα (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 
φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ 
κάλυµμα του προβολζα κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που ο προβολζασ ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πίςω μζροσ του προβολζα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του προβολζα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από 
υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 
 

4. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Ο προβολζασ κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τα κυκλϊματα των LED κα πρζπει να είναι 
Bypass ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να 
διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία. Οι προβολείσ κα είναι κατάλλθλοι για ςυνεχι λειτουργία ςτο φπαικρο 
και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ 
ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να 
κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC.  
 

5.  ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

1. Θα φζρει ςιμανςθ CE. και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα 
πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ 
(θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι  παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 

60598-2-1, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 
δοκιμϊν, από το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ (Ι 67). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ 
του φωτιςτικοφ (ΙΚ 10 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
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8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα 
(10) ετϊν, για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι 
εγγφθςθσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -
LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED 
που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του 
εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με 
τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

 

6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου προβολζα για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 

 

Γ.7 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED ΙΧΤO  ΕΩ 160 Watt (Φ7) 
 

1. ΣΩΜΑ ΡΟΒΟΛΕΑ 

Το ςϊμα του προβολζα κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικζσ βίδεσ, 
του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να οξειδϊνονται. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥0,9. Το 
φωτιςτικό κα είναι CUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο). Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να 
είναι ≤ 9.5 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν οποία κα 
τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο ελεγκτι (LED 
controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ φωτιςτικι μονάδα LED κα αποτελείται από τουλάχιςτον 60 LEDs (μζςθσ ιςχφoσ ζωσ 2 Watt), ο φακόσ των 
οποίων κα εξαςφαλίηει ευρεία κατανομι φωτιςμοφ. Θα αποδεικνφεται και από το πολικό διάγραμμα, που κα 
ςυνοδεφει το δείγμα του φωτιςτικοφ. Tο πολικό διάγραμμα κα πιςτοποιείται από το πρότυπο LM 79 
ςυνοδευόμενο από τισ εκκζςεισ ελζγχου (Test Reports), από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια κατά ISO 
17025:2005. Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ κα είναι ≤160W και θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ 
και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 120 lumen ανά Watt. Θ Συνολικι Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ 
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 19.200 lumen. Θ Θερμοκραςία χρϊματοσ 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείκτθσ 
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χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα είναι τουλάχιςτον IP 67 κατά ΕΝ 60598 ι 
ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με χριςθ ανεμιςτιρα. 

 
3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το εξωτερικό κάλυμμα του προβολζα (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 
φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ 
κάλυµμα του προβολζα κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που ο προβολζασ ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πίςω μζροσ του προβολζα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του προβολζα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από 
υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 
 

4.  ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Ο προβολζασ κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τα κυκλϊματα των LED κα πρζπει να είναι 
Bypass ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να 
διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία. Οι προβολείσ κα είναι κατάλλθλοι για ςυνεχι λειτουργία ςτο φπαικρο 
και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ 
ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να 
κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC.  
 

5. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

1. Θα φζρει ςιμανςθ CE. και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα 
πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ 
(θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι  παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 

60598-2-1, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 
δοκιμϊν, από το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ (Ι 67). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ 
του φωτιςτικοφ (ΙΚ 10 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα 
(10) ετϊν, για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι όροι 
εγγφθςθσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 
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12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 -
LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των LED 
που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 

15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του 
εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), πίνακα 
και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ 
διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, ςφμφωνα με 
τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι μεταγενζςτερα, για τθν 
επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ 
κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου προβολζα για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 

Γ.8 ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ LED ΙΧΤΟ  ΕΩ 18 Watt ΧΩΡΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Φ8) 
 

1. ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο, ι κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικζσ βίδεσ, 
του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να οξειδϊνονται. Ο Συντελεςτισ ιςχφοσ (Power Factor) κα είναι ≥0,9. Το 
φωτιςτικό κα είναι CUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο). Θ προςαρμογι τθσ ςτιριξθσ του Ψωτιςτικοφ 
Βραχίονα κα πραγματοποιείται ςε ςωλινα 45 ζωσ 60mm. Θα μπορεί να δϊςει κλίςθ ςτο φωτιςτικό 15° 
(μοίρεσ) περίπου. Το ςυνολικό βάροσ του φωτιςτικοφ περιλαμβανομζνου και του προςαρμογζα ςτιριξθσ κα 
πρζπει να είναι ≤ 4.0 κιλϊν. Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να διακζτει βάςθ εξωτερικά του φωτιςτικοφ ςτθν 
οποία κα τοποκετείται (εξωτερικά) ο αςφρματοσ ελεγκτισ (LED controller), είτε να διακζτει αςφρματο 
ελεγκτι (LED controller) εντόσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (εςωτερικά). 

 

2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ φωτιςτικι μονάδα LED κα αποτελείται από τουλάχιςτον 10 LEDs (μζςθσ ιςχφoσ ζωσ 2 Watt), ο φακόσ των 
οποίων κα εξαςφαλίηει ευρεία κατανομι φωτιςμοφ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό: ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. Θα 
αποδεικνφεται και από το πολικό διάγραμμα, που κα ςυνοδεφει το δείγμα του φωτιςτικοφ. Tο πολικό 
διάγραμμα κα πιςτοποιείται από το πρότυπο LM 79 ςυνοδευόμενο από τισ εκκζςεισ ελζγχου (Test Reports), 
από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια κατά ISO 17025:2005. Θ τελικι ιςχφσ του φωτιςτικοφ κα είναι ≤18W και θ 
απόδοςθ του φωτιςτικοφ, μετά τισ οπτικζσ και κερμικζσ απϊλειεσ, κα είναι τουλάχιςτον 110 lumen ανά Watt. 
Θ Συνολικι Ψωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1.980 lumen. Θ Θερμοκραςία 
χρϊματοσ 3.000Κ – 4.000Κ. Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ κα είναι Ra ≥80. Ο δείκτθσ ςτεγανότθτασ κα 
είναι τουλάχιςτον IP 67 κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529. Θ ψφξθ τθσ θλεκτρικισ μονάδασ να μθν επιτυγχάνεται με 
χριςθ ανεμιςτιρα. 

 

3. ΚΑΛΥΜΜΑ 

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ (αν υπάρχει) κα πρζπει να είναι ανκεκτικό, υψθλισ διαφάνειασ με 
φίλτρο UV πρόςκετο για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ λόγω του ιλιου και των καιρικϊν ςυνκθκϊν.  Το διαφανζσ 
κάλυµμα του φωτιςτικοφ κα είναι από Ρολυκαρβονικό υλικό (PC) αντιβανδαλιςτικοφ τφπου με αντοχι ςτθν 
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κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 και με απευκείασ εφαρμογι ςε κάκε ζνα LED. 

Σε περίπτωςθ που το φωτιςτικό ζχει  κάλυμμα από γυαλί , το κάλυμμα αυτό κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν 
κροφςθ τουλάχιςτον ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262. Το κάλυμμα αυτό επίςθσ , κα ζχει κερμικι αντοχι, με αντίςταςθ 
ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ υπεριϊδουσ (UV) ακτινοβολίασ. Θα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν 
απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ. 
Το πίςω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο 
από υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουμίνιο και κα καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον ορκό εξαεριςμό τουσ. 
 
4. ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Το φωτιςτικό κα ζχει θλεκτρικι προςταςία κλάςθσ μόνωςθσ Ι ι ΙΙ. Τα κυκλϊματα των LED κα πρζπει να είναι 
Bypass ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου από αυτά, τα υπόλοιπα να λειτουργοφν κανονικά χωρίσ να 
διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία. Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για ςυνεχι λειτουργία ςτο φπαικρο 
και ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -40°C ζωσ +45°C, χωρίσ αλλοίωςθ των καταςκευαςτικϊν τουσ 
ςτοιχείων και χωρίσ δυςμενι επίδραςθ ςτο χρόνο ηωισ των οργάνων τουσ. Το εφροσ τάςθσ ειςόδου πρζπει να 
κυμαίνεται από 120V AC ζωσ 277V AC.  
 
5. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ-ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ-ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

 
1. Θα φζρει ςιμανςθ CE. και κα ςυνοδεφεται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ. Τα φωτιςτικά ςϊματα κα 

πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ: 2014/35/ΕΚ (Οδθγία Ωαμθλισ Τάςθσ) ι μεταγενζςτερθ, 2014/30/ΕΚ 
(θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα EMC)  ι μεταγενζςτερθ. 

2. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά RoHS. 
3. Θα προςκομιςκεί διλωςθ κατά WEEE. 
4. Θα προςκομιςκοφν οι  παρακάτω εργαςτθριακοί ζλεγχοι (test reports) : EN 60598-1, ΕΝ 62471, ΕΝ 

60598-2-3, EN 61000-3- 2, EN 61000-3-3, EN 55015 και  EN 61547 από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 
δοκιμϊν, από το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα. 

5. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 60598 ι ΕΝ 60529 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
ςτεγανότθτασ του φωτιςτικοφ (Ι 67). 

6. Θα προςκομιςκεί εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ κατά ΕΝ 62262 για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςε κροφςθ 
του φωτιςτικοφ (ΙΚ 10 τουλάχιςτον). 

7. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 14001:2004 ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

8. Θα προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό EN ISO 9001:2008  ι μεταγενζςτερο για τθν καταςκευι φωτιςτικϊν 
ςωμάτων LED, του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

9. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2008 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

10. Θα προςκομιςκεί  πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 14001:2004 ι 
μεταγενζςτερο για εφαρμογζσ ζξυπνων πόλεων και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, του ςυμμετζχοντα. 

11. Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι, κατϋ ελάχιςτον δζκα 
(10) ετϊν, για το ςφνολο του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Στθν εγγφθςθ κα αναφζρονται ο χρόνοσ και οι 
όροι εγγφθςθσ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων. 

12. Θα προςκομιςκοφν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κατά τα πρότυπα L70 -LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι 
μεταγενζςτερα, για τθν απόδειξθ τθσ διατιρθςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED, θ οποία κα πρζπει να 
είναι τουλάχιςτον L70 reported 50.000 ϊρεσ.  

13. H απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των φωτεινϊν πθγϊν και του φωτιςτικοφ με τα παραπάνω πρότυπα (L70 
-LM80-08 και ΤΜ-21-08 ι μεταγενζςτερα) κα γίνεται με ζγγραφο – διλωςθ του καταςκευαςτι των 
LED που κα πιςτοποιεί τθ ςφνδεςθ μεταξφ αυτοφ και του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν. 

14. Ζγγραφο - Διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου του φωτιςτικοφ, όπου κα φαίνεται ότι το μζγιςτο 
επιτρεπτό όριο αρμονικϊν διαταραχϊν ςε πλιρεσ φορτίο δεν  υπερβαίνει το 20 τοισ εκατό. 
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15. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο (ι προςπζκτουσ) του 
εργοςταςίου καταςκευισ του φωτιςτικοφ και δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι.  

16. Το προτεινόμενο Ψωτιςτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτομετρικό αρχείο (LDT, IES, κλπ), 
πίνακα και διάγραμμα κατανομισ φωτεινισ ζνταςθσ (πολικό διάγραμμα), μαηί με τθν αντίςτοιχθ 
πιςτοποίθςθ διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου κατά ISO 17025:2005, ςτο οποίο ζχουν γίνει οι μετριςεισ, 
ςφμφωνα με τα: ΕΝ 13032 ι LM79-08 (Μετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν) ι 
μεταγενζςτερα, για τθν επιβεβαίωςθ όλων των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν, όπωσ για 
παράδειγμα ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ, απόδοςθ lm/W, φωτεινι ροι (lm), κλπ. 

 

6. ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ για εξζταςθ 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Το δείγμα κα επιςτραφεί μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ. 
 
 
 

Γ.9 BΡΑΧΙΟΝΑ ΣΗΡΙΞΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ LED ΚΤΚΛΙΚΗ ΔΙΑΣΟΜΗ Φ60mm (κατάλλθλοσ για 
ξφλινουσ και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ). 

 

Ο βραχίονασ πρζπει να αποτελείται από δφο μεταλλικζσ λάμεσ 30x300x3mm (ςε μορφι κολάρου) για τθν 
προςαρμογι του ςε ξφλινο ιςτό με τςζρκια ι βίδεσ και από ζνα ςωλινα κυκλικισ διατομισ διαμζτρου Ψ60mm και 
πάχουσ 3mm. 

Ο ςωλινασ πρζπει να κάμπτεται ςε φψοσ 600mm από τθ βάςθ του και επί του ςθμείου κάμψθσ να 
θλεκτροςυγκολλείται λαμάκι 50x35x3mm το οποίο να φζρει τρφπα διαμζτρου Ψ9mm ςτο κζντρο του. Ο ςωλινασ 
πρζπει να ζχει κλίςθ 5 ωσ προσ οριηόντιο επίπεδο και προβολι 700mm με το οριηόντιο επίπεδο. 

Οι μεταλλικζσ λάμεσ πρζπει να  θλεκτροςυγκολλοφνται με το κατακόρυφο τμιμα του ςωλινα, μία  ςτθ βάςθ του και 
μία ςε κακαρι απόςταςθ 300mm κακ’υψοσ από τθν πρϊτθ. Οι λάμεσ να φζρουν θ κακεμία, δφο τρφπεσ Ψ12mm ςε 

απόςταςθ 20mm από τισ άκρεσ, για τθ ςφςφιξθ επί 5 -10ο του ιςτοφ ι τοιχείου με τςζρκια ι κοχλίεσ Μ10mm. 

Ο βραχίονασ πρζπει να ζχει δεχκεί ςχετικι προεργαςία, δθλαδι απόξεςθ, τρόχιςμα και κακάριςμα και να είναι εν 
κερμϊ γαλβανιςμζνοσ με ελάχιςτο πάχοσ γαλβανίςματοσ τα 50μm με επιφανειακι επεξεργαςία φωςφάτωςθσ & 
θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ πολυουρεκανικισ βάςθσ.  

 

1. Οι βραχίονεσ είναι κατάλλθλοι για φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ, τφπου LED βάρουσ ζωσ 9 κιλϊν.  

2. Οι βραχίονεσ ςτιριξθσ κα είναι από χάλυβα και κα είναι ςφμφωνοι με τθν προδιαγραφι ΕΛΟΤ- ΕΤΕΡ1501-05-07-
02-00 "Ιςτοί οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα".  

3. Οι βραχίονεσ κα είναι μονοί, κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ ςε ιςτό οδοφωτιςμοφ.  

4. Οι βραχίονεσ κα είναι κυκλικισ διατομισ, διαμζτρου 60mm και μικουσ 1000mm.  

5. Ο διαμικθσ άξονασ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα ζχει κλίςθ ωσ προσ το οριηόντιο επίπεδο ςχθματίηοντασ γωνία όχι 
μεγαλφτερθ των 15ο.  

6. Θ εςωτερικι διάμετροσ του βραχίονα κα είναι χωρίσ προεξοχζσ ι εμπόδια που εμποδίηουν τθ διζλευςθ των 
καλωδίων του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Θ καταςκευι τουσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει κάμψθ των καλωδίων με ακτίνα 
μεγαλφτερθ ι ίςθ από 75 mm. 
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Γ.10 ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 
Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, ςτθν Τεχνικι 

Ρροςφορά τουσ, να κατακζςουν φωτοτεχνικι μελζτθ  τμιματοσ πρότυπων αντιπροςωπευτικϊν οδϊν, τα 
χαρακτθριςτικά των οποίων παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα Α. Θ μελζτθ κα πραγματοποιθκεί ςε λογιςμικό ανοικτοφ 
κϊδικα, κατά προτίμθςθ το Dialux. Στθν φωτοτεχνικι μελζτθ ο Ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει μοντζλο τθσ κάκε οδοφ, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ρίνακα Δ, κα τοποκετιςει τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα LED και κα 
εκτελζςει τουσ απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα ςυμπεριλθφκοφν εκτυπϊςεισ των 
αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ, ιτοι: 

 Εξϊφυλλο, περιεχόμενα 
 Στοιχεία φωτιςτικοφ ςϊματοσ 
 Στοιχεία ςχεδιαςμοφ οδοφ 
 Ψωτοτεχνικά αποτελζςματα οδοφ 
 Ψωτοτεχνικά αποτελζςματα (επιςκόπθςθ) πεδίου αξιολόγθςθσ οδόςτρωμα 
 Ψωτοτεχνικά αποτελζςματα (επιςκόπθςθ) πεδίου αξιολόγθςθσ πεηοδρόμιο 1/ΛΕΑ (όπου υπάρχει 
 Ψωτοτεχνικά αποτελζςματα (επιςκόπθςθ) πεδίου αξιολόγθςθσ πεηοδρόμιο 2/ΛΕΑ (όπου υπάρχει) 

Τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ παραμζτρουσ αξιολόγθςθσ του 
φωτοτεχνικοφ μοντζλου, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201:2015. Μθ ικανοποίθςθ των παραμζτρων αξιολόγθςθσ 
επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν προςφορά του, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε οπτικό δίςκο (CD) ,τα 
φωτοτεχνικά δεδομζνα των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED. Τα αρχεία κα είναι μορφισ .ies ι .ldt, 
κατάλλθλα για χριςθ ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Dialux. Θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εκτελζςει με δικά 
τθσ μζςα τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των φωτιςτικϊν. Σε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ των 
αποτελεςμάτων λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ που πραγματοποιικθκε από τθν 
Υπθρεςία. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α 

Κατθγοριοποίθςθ Δθμοτικϊν Οδϊν  

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

  Τυπικι  

οδόσ 1 

Τυπικι οδόσ 
2 

Τυπικι οδόσ 
3 

Ονομαςία οδοφ    

Χαρακτθριςτικά πρότυπθσ οδοφ     

Κατθγορία φωτιςμοφ  Μ4 Μ4 Μ3 

Ρλάτοσ Οδοςτρϊματοσ (m) 7 5 8 

Αρ. ρευμάτων κυκλοφορίασ 1 1 1 

Τφποσ οδοςτρϊματοσ R3, qo: 0,07, 
ςτεγνό 

R3, qo: 0,07, 
ςτεγνό 

R3, qo: 0,07, 
ςτεγνό 

Ρεηοδρόμια 2,  

εκατζρωκεν 
….. 

2, 
εκατζρωκεν 

Ρλάτοσ πεηοδρομίου (m) 1,5 1,5 1,5 
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Φψοσ πεηοδρομίου (m) 0,1. 0,1. 0,1. 

Κατθγορία φωτιςμοφ 
πεηόδρομου 

C5 C5 
C4 

Ροδθλατόδρομοσ ….. ….. ….. 

Ρλάτοσ ποδθλατόδρομου (m) ….. ….. ….. 

Φψοσ ποδθλατόδρομου (m) …. …. …. 

Κατθγορία φωτιςμοφ 
ποδθλατόδρομου 

….. ….. ….. 

Λωρίδα ςτάκμευςθσ ….. ….. ….. 

Ρλάτοσ λωρίδασ ςτάκμευςθσ (m) ….. ….. ….. 

Φψοσ λωρίδασ ςτάκμευςθσ (m) …. …. …. 

Λωρίδα πραςίνου ….. ….. ….. 

Ρλάτοσ λωρίδασ πραςίνου (m) ….. ….. ….. 

Φψοσ λωρίδασ ςτάκμευςθσ (m) …. …. …. 

Λωρίδα κυκλοφορίασ ανάγκθσ ….. ….. ….. 

Ρλάτοσ λωρίδασ κυκλοφορίασ 
ανάγκθσ (m) 

….. ….. ….. 

Κατθγορία φωτιςμοφ λωρίδασ 
κυκλοφορίασ ανάγκθσ 

…. …. …. 

Νθςίδα ….. ….. ….. 

Ρλάτοσ νθςίδασ (m) ….. ….. ….. 

Φψοσ νθςίδασ (m) …. …. …. 

Ιςτόσ - βραχίονασ 
  

 

Μικοσ βραχίονα (m) 1,00 1,00 1,50 

Κλίςθ Βραχίονα  (0) 0-15 0-15 0-15 

Απόςταςθ ιςτοφ- οδοςτρϊματοσ 
(m) 

0,5 0,5 0,5 

Γωνία περιςτροφισ (0) 0 0 0 

Διάταξθ ιςτϊν  Μονόπλευρα Μονόπλευρα Μονόπλευρα 

Φψοσ ςυναρμολόγθςθσ (m) 7,00  5,50  9,00 

Αρ. φωτιςτικϊν ανά ιςτό 1 1 1 

Συντελεςτισ ςυντιρθςθσ 
φωτιςτικϊν ςωμάτων 

0,8 0,8 0,8 

Απόςταςθ μεταξφ δφο ιςτϊν (m) 28 21 35 

Μετατόπιςθ κατά μικοσ 0 0 0 

Ροςοςτό αντιπροςϊπευςθσ 
  

 

Ροςοςτό φωτιςτικϊν ςωμάτων 
που ανικουν ςε αυτι τθν 
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κατθγορία 

Ο υποψιφιοσ οφείλει, να εκτελζςει τουσ υπολογιςμοφσ του φωτοτεχνικοφ μοντζλου χωρίσ να τροποποιιςει τισ παραμζτρουσ που 
παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα Α. Τροποποίθςθ των παραμζτρων αυτϊν κακιςτά το αποτζλεςμα μθ ςυγκρίςιμο, οπότε δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. Στθν περίπτωςθ αυτι λαμβάνεται υπόψθ μόνο το αποτζλεςμα τθσ προςομοίωςθσ που πραγματοποιικθκε 
από τθν Υπθρεςία. 

 

Γ.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ   

 

Θ λφςθ που απαιτείται περιλαμβάνει τον τθλε-ζλεγχο και τθν τθλεδιαχείριςθ του ςυνόλου των φωτιςτικϊν ςωμάτων 
ζνα προσ ζνα, με τθν χριςθ αςφρματου δικτφου, το οποίο κα είναι απαλλαγμζνο από τθλεπικοινωνιακά κόςτθ και 
κα παρζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον φωτιςτικά ι ςε άλλεσ εφαρμογζσ ςτθν λογικι των ζξυπνων 
πόλεων. Ο τθλε-ζλεγχοσ και θ τθλεδιαχείριςθ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςε επίπεδο 
φωτιςτικοφ. 
 
Θ λφςθ κα περιλαμβάνει τα εξισ: 
 
Γ.11.1 Αςφρματοι Ελεγκτζσ Φωτιςτικϊν (Luminaire Controllers) 

Οι αςφρματοι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν (Luminaire Controllers) κα ςυνοδεφουν κάκε φωτιςτικό και κα είναι 
ενςωματωμζνοι ςε αυτό (εςωτερικά ι εξωτερικά), ενϊ κα πρζπει να πλθροφν (κατ’ ελάχιςτο) τισ κάτωκι 
προδιαγραφζσ: 

 Ρροςταςία IP67 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -30°C ... +60°C 

 Κατανάλωςθ ενζργειασ: 230V -15% .. +10% <1V A 

 Εμβζλεια: τουλάχιςτον 5 km 

 Επικοινωνία: LoRaWAN ι αντίςτοιχο, Bluetooth LE (για αρχικοποίθςθ – διαμόρφωςθ) 

 Να επικοινωνοφν με τον ενδιάμεςο κόμβο τθλεδιαχείριςθσ για τον πλιρθ απομακρυςμζνο ζλεγχο των 
Ψωτιςτικϊν Σωμάτων LED και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

 Να παρζχουν ςτο Ψωτιςτικό Σϊμα LED τθ δυνατότθτα αυτόματθσ λειτουργίασ βάςει κακοριςμζνθσ 
αυξομείωςθσ ζνταςθσ το οποίο μπορεί να τροποποιείται οποιαδιποτε ςτιγμι. 

 Να κζτουν ςε πραγματικό χρόνο (real time) ςε κατάςταςθ on/off/dimming (On: 100%, Off: 0% Dimming: 20% -
100% τθσ max φωτεινότθτασ), κατόπιν λιψθσ ςχετικισ εντολισ. Ειδικότερα για τισ ςτάκμεσ dimming δεν κα 
πρζπει να υπάρχει ςχετικόσ περιοριςμόσ και κα πρζπει να εξαςφαλίηεται ελάχιςτο βιμα dimming 1%. 

 Να παρζχουν ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ κάκε φωτιςτικοφ. 

 Να καταγράφουν τισ ϊρεσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ 

 Να εκτελοφν αυτόματο ζλεγχο βλάβθσ του Ψωτιςτικοφ Σϊματοσ LED και να παρζχουν ςχετικι ειδοποίθςθ. 

 Να ζχουν τθν δυνατότθτα λειτουργίασ με προκακοριςμζνο πρόγραμμα (schedule), το οποίο κα πρζπει να 
μποροφν να το αποκθκεφουν ςε ενςωματωμζνθ μνιμθ, προκειμζνου τα φωτιςτικά να μποροφν να 
λειτουργοφν, ανεξάρτθτα αν τα controllers επικοινωνοφν με το υπόλοιπο δίκτυο (gateways, κεντρικό ςφςτθμα 
τθλε-διαχείριςθσ). 

 
Επιπλζον, τα controllers κα πρζπει να ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι, αναφορικά με 
τθν κάλυψθ τθσ οδθγίασ 2014/53/EU. Στο πλαίςιο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να αναφζρεται ρθτϊσ θ 
εφαρμογι των κάτωκι προτφπων: 

 EN 55011:2009 

 EN 60950-1:2006+A2:2013 

 EN 60950-22:2006/AC:2008 

 EN 61000-3-2:2014 

 EN 61547:2009 

 EN 300 220-2 (2016-05) 

 
Τα controllers κα πρζπει να είναι προεγκατεςτθμζνα ςτα φωτιςτικά και πλιρωσ  παραμετροποιθμζνα κατά τθν 





Σελίδα | 79 

 

 

παράδοςθ.  
Στο πλαίςιο τθσ εγκατάςταςθσ των φωτιςτικϊν, θ αναγνϊριςθ τθσ εκάςτοτε κζςθσ κα πρζπει να πραγματοποιείται 
με αυτόματο τρόπο, χωρίσ τθν χριςθ προεγκατεςτθμζνου ςυςτιματοσ GPS ςτο εςωτερικό του controller. Θ εν λόγω 
αναγνϊριςθ κα πραγματοποιείται με τθν ανάγνωςθ ειδικοφ αναγνωριςτικοφ (ενδεικτικά QR code), με τθ χριςθ 
smart phone και κατάλλθλθσ εφαρμογισ. Θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι κα πρζπει να διατίκεται δωρεάν για 
μελλοντικζσ επεκτάςεισ του δικτφου. 
 
Γ.11.2 Ενδιάμεςοι Κόμβοι Τθλεδιαχείριςθσ (Gateways) 

Οι ενδιάμεςοι κόμβοι τθλεδιαχείριςθσ (Gateways) κα εγκαταςτακοφν ςε κατάλλθλα ςθμεία, ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ςυνδζονται αςφρματα με τουσ ελεγκτζσ (Luminaire Controllers) και 
με το ςφςτθμα παροχισ υπθρεςίασ τθλεδιαχείριςθσ. Θ επικοινωνία όλων των λειτουργικϊν υπομονάδων λογιςμικοφ 
και hardware κα πραγματοποιείται με χριςθ αςφρματθσ ηεφξθσ, θ οποία κα είναι απαλλαγμζνθ από τθ χριςθ 
τρίτων παρόχων και τθν επιβολι οποιονδιποτε επιπλζον χρεϊςεων. Κάκε ενδιάμεςοσ κόμβοσ κα πρζπει να ζχει τθ 
δυνατότθτα να διαχειριςτεί περιςςότερουσ από πζντε χιλιάδεσ controllers και να καλφπτει ζκταςθ ςε ακτίνα 
τουλάχιςτον πζντε χιλιομζτρων χωρίσ απευκείασ οπτικι επαφι. 
Τα Base Stations κα ζχουν (κατ’ ελάχιςτο) τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

 Ρροςταςία IP67 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -20°C ... +60°C 

 Συχνότθτα: 868 MHz 

 Εμβζλεια: κατ’ ελάχιςτο 5 km 

 MAC layer: LoRaWAN ι αντίςτοιχο 

 Physical layer: LoRa ι αντίςτοιχο 

 Επικοινωνία: Ethernet και δυνατότθτα χριςθσ κάρτασ sim για τθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ επιτόπιασ πρόςβαςθσ ςτο 
διαδίκτυο 

 Δυνατότθτα επικοινωνίασ ςε τουλάχιςτον 9 διαφορετικά ςυχνοτικά κανάλια που κα λειτουργοφν παράλλθλα για λιψθ 
και εκπομπι (ςτθν περίπτωςθ επικοινωνίασ μζςω δικτφου LoRaWAN) 

 Ιςχυρι καταςκευι ανκεκτικι ςε πτϊςεισ και ακτινοβολίεσ UV   

 Απομακρυςμζνθ ςυντιρθςθ, ενθμζρωςθ λογιςμικοφ και ζλεγχο 

 
Τα gateways κα πρζπει να ςυνοδεφονται από διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι αναφορικά με τθν κάλυψθ 
τθσ οδθγίασ R&TTE 1999/5/EC. Στθν εν λόγω διλωςθ ςυμμόρφωςθσ, κα πρζπει να αναφζρεται ρθτϊσ θ εφαρμογι 
των κάτωκι προτφπων: 

 EMC Immunity (Iκανότθτα του εξοπλιςμοφ να λειτουργεί ςωςτά ςτθ παρουςία RFI – Radio Frequency Interference) - EN 
301 489-1/-3 

 Radio—EN 300 220-2; EN 300 440-2;  

 Health and Safety—EN 60950-1/-22; EN 50385 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, το αςφρματο δίκτυο το οποίο κα εγκαταςτακεί και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
ανωτζρω ηεφξθ κα είναι μεγάλθσ εμβζλειασ, χαμθλισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, ενϊ κα εξαςφαλίηει τθν αςφαλι και 
ςε πραγματικό χρόνο μετάδοςθ δεδομζνων. 
Το εν λόγω δίκτυο κα πρζπει να είναι ςυμβατό με τθν οδθγία ETSI EN 300 220-2 και να λειτουργεί ςτο φάςμα 
ςυχνοτιτων 863-870Mhz. Τα μζγιςτα όρια ιςχφσ εκπομπισ και ο κφκλοσ δράςθσ ανά ςυχνοτικό εφροσ λειτουργίασ 
ορίηονται ωσ εξισ: 
 
 
 
Πίνακασ 1: Όρια Ιςχφοσ Εκπομπϊν 

Συχνότθτα 
Μζγιςτο όριο ιςχφοσ 
εκπομπισ (E.R.P.) 

Κφκλοσ Δράςθσ 

433,050-434,790 MHz <= 10mW <= 10% 

434,040-434,790 MHz <= 10mW - 

863-865 MHz <= 25mW <= 0,1% 

865-868 MHz <= 25mW <= 1% 

868-868,6 MHz <= 25mW <= 1% 
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868,7-869,2 MHz <= 25mW <= 0,1% 

869,4-869,65 MHz <= 500mW <= 10% 

869,7-870 MHz <= 5mW - 

869,7-870 MHz <= 25mW <= 1% 

 
Οι ηεφξεισ κα γίνονται μεταξφ των Controllers και των base stations βάςθ των ανωτζρων προδιαγραφϊν. Θ 
επικοινωνία κα είναι κρυπτογραφθμζνθ με χριςθ δυο δυναμικϊν κλειδιϊν κρυπτογράφθςθσ και τα δεδομζνα τθσ 
κάκε ςυςκευισ κα αναγνωρίηονται με το μοναδικό χαρακτθριςτικό τθσ ςυςκευισ, ενϊ θ διεφκυνςθ τθσ μζςα ςτο 
δίκτυο κα είναι δυναμικι. Θ επικοινωνία του base station με τον κεντρικό εξυπθρετθτι κα γίνεται κρυπτογραφθμζνα 
και εντόσ ιδεατοφ δικτφου. Επίςθσ κα είναι αναγκαία θ απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του base station και 
επανεκκίνθςθ του ακόμα και όταν το λογιςμικό του δεν ζχει ςωςτι λειτουργία.  
Το ςφνολο τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει μεταφορά δεδομζνων από κόμβο ςε κόμβο, ο όγκοσ 
των οποίων δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον περιοριςμό του 10% του κφκλου δράςθσ εκπομπισ που ορίηει θ οδθγία 
EN 300 220-2 Etsi. 
 
Γ.11.3 Ρλθροφοριακι εφαρμογι τθλε-ελζγχου και τθλε-διαχείριςθσ 

Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα λειτουργεί μζςω διαδικτφου (web application) και κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω 
προδιαγραφζσ: 

 Να διακζτει εφχρθςτο διαχειριςτικό εργαλείο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, το οποίο να είναι προςβάςιμο από όλα 
τα λειτουργικά ςυςτιματα (π.χ. Windows, Μac OS, Linux, Unix) 

 Να δίνει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ ομάδων φωτιςτικϊν, είτε με επιλογι ςθμείων ςε χάρτθ, είτε με 
γραφικι μζκοδο επιλογισ πλικουσ αντικειμζνων που περιλαμβάνονται μζςα ςε μια επιφάνεια. 

 Να μπορεί να ελζγχει αυτόματα τα Ψωτιςτικά Σϊματα LED ζνα προσ ζνα για πικανζσ βλάβεσ ςε πραγματικό 
χρόνο. 

 Να μπορεί να ελζγχει αυτόματα ομάδεσ φωτιςτικϊν ςωμάτων LED ςε πραγματικό χρόνο. 

 Να διακζτει προβολι των φωτιςτικϊν, των ομάδων φωτιςτικϊν και των gateways ςε χάρτθ και ςε πίνακα, με 
προβολι όλων των αποτυπωμζνων χαρακτθριςτικϊν (δυνατότθτα προβολισ ςε Google Streets και Google 
Satellite και Google Hybrid). Στθν περίπτωςθ του χάρτθ, τα χαρακτθριςτικά του κάκε φωτιςτικοφ κα πρζπει να 
εμφανίηονται ςε ςχετικό αναδυόμενο παράκυρο (popup window) και να ενθμερϊνονται ςε πραγματικό 
χρόνο. Ο χριςτθσ κα μπορεί να δει αναλυτικά τθ δομι του δικτφου, τθν ακριβι κζςθ των Ψωτιςτικϊν 
Σωμάτων LED που ζχουν υποςτεί βλάβθ και τθ φφςθ τθ βλάβθσ. 

 Να παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ προγράμματοσ ι διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά 
φωτιςτικό και ανά ομάδα φωτιςτικϊν (light on, light off, light dim on schedule, sunset - sunrise). Ειδικότερα, 
για το dimming on schedule, να παρζχεται θ δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ controller και προγραμματιςμοφ 
λειτουργίασ ςε κατάςταςθ dimming για ζνα ςφνολο ζωσ και 45 χρονικϊν διαςτθμάτων εντόσ του 
εικοςιτετραϊρου. Θ εν λόγω ρφκμιςθ να μπορεί να πραγματοποιείται δυνάμει το ευρωπαϊκοφ προτφπου 
13201-1 / 2015 και ςφμφωνα με τισ παραμζτρουσ οριςμοφ χρονικϊν διαςτθμάτων Δt1, Δt2, Δt3…..Δtν 

 Να παρζχει τθ δυνατότθτα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ ανά φωτιςτικό και ανά ομάδα φωτιςτικϊν ςε 
πραγματικό χρόνο (light on, light off, light dim on demand) 

 Να παρζχει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ προγράμματοσ ι διαφορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ανά 
ομάδα φωτιςτικϊν (light on, light off on schedule, sunset - sunrise) 

 Να είναι προςβάςιμο από οποιαδιποτε ςυςκευι ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ ι το λειτουργικό ςφςτθμα 
(desktop, laptop, tablet, smart phone ςε λειτουργικά android και iOS – πολυκαναλικι διάκεςθ) 

 Να παρζχει ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ανά φωτιςτικό και ανά ομάδα φωτιςτικϊν ςε πραγματικό 
χρόνο 

 Να παρζχει τισ ϊρεσ λειτουργίασ ανά φωτιςτικό και ανά ομάδα φωτιςτικϊν 

 Να εκτελεί αυτόματο ζλεγχο βλάβθσ ανά φωτιςτικό και να παρζχει ςχετικι ειδοποίθςθ ςε πραγματικό χρόνο 

 Να παράγει αναφορζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κόςτουσ και εκπομπϊν CO2  

 Να παρζχει ςτατιςτικά ςτοιχεία και ιςτορικό των ανωτζρω μεταβλθτϊν με δυνατότθτα προβολισ 
ςυγκεκριμζνων χρονικϊν διαςτθμάτων (από - ζωσ), αλλά και δυνατότθτα υπολογιςμοφ μζςων, μεγίςτων και 
ελαχίςτων τιμϊν 
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 Να παρζχει πλιρθ ςειρά ειδοποιιςεων ςε ξεχωριςτό τμιμα τθσ κονςόλασ διαχείριςθσ, κακϊσ και ςε εμφανζσ 
ςθμείο ωσ notification με ευδιάκριτο χρϊμα. 

 Να παρζχει πλιρθ εικόνα των χαρακτθριςτικϊν του εκάςτοτε controller. 

 Να διατίκεται ςε εφαρμογι για Android και iOS, θ οποία να διατίκεται μζςω των καταςτθμάτων Google play 
και AppStore αντιςτοίχωσ, με ςτόχο τθν διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ όλων των ανωτζρω παραμζτρων από 
κινθτζσ ςυςκευζσ και smart phones. Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να διακζτουν push notifications για ενθμζρωςθ 
των ενδιαφερομζνων ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο και ςε πραγματικό χρόνο. 

 
Γ.11.4 Επιπλζον απαιτιςεισ 

Το ςφςτθμα τθλε-ελεγχου και τθλε-διαχείριςθσ κα πρζπει να αποτελεί μζροσ μιασ ενιαίασ πλατφόρμασ ζξυπνων 
πόλεων, τθν οποία κα προμθκευτεί θ Ανακζτουςα Αρχι και θ οποία, κα περιλαμβάνει επιπλζον (κατ’ ελάχιςτο):  

 Μία εφαρμογι διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν,  

 Μία εφαρμογι αποτυπϊςεων ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ,  

 Μία εφαρμογι προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 

 
Συγκεκριμζνα, το ςφνολο των εφαρμογϊν που κα διακζςει ο ανάδοχοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εφαρμογισ τθλε-
ελζγχου και τθλε-διαχείριςθσ, κα αποτελοφν υποςυςτιματα μιασ ενιαίασ πλατφόρμασ, με ζνα ενιαίο ςφςτθμα 
αυκεντικοποίθςθσ προκειμζνου να εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ με τουσ ίδιουσ κωδικοφσ (Single – Sign – On), για τισ 
περιπτϊςεισ χρθςτϊν που κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε περιςςότερεσ από μια εφαρμογζσ (π.χ. τεχνικι 
υπθρεςία). 
Ραράλλθλα, θ πλατφόρμα κα υποςτθρίηεται από μια ενιαία βάςθ δεδομζνων για όλεσ τισ εφαρμογζσ που κα 
περιλαμβάνει. 
Επιπλζον, θ πλατφόρμα κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να δια-λειτουργιςει με οποιοδιποτε τρίτο ςφςτθμα είτε 
είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτο διμο (π.χ. οικονομικι διαχείριςθ, δθμοτολόγιο, θλεκτρονικό πρωτόκολλο κλπ), είτε 
πρόκειται να εγκαταςτακεί.  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν απαίτθςθ για επεκταςιμότθτα του προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςυνδυαςμό με το 
γεγονόσ ότι το ςφνολο τθσ λφςθσ ολοκλθρϊνεται με το πρωτόκολλο επικοινωνίασ LoRaWAN ι αντίςτοιχο, που 
αποτελεί ανοικτό πρωτόκολλο το οποίο φιλοξενεί πλικοσ εφαρμογϊν παγκοςμίωσ, θ προςφερόμενθ υποδομι κα 
πρζπει να είναι επεκτάςιμθ ςε επίπεδο υπθρεςιϊν Smart Cities, με τθν δυνατότθτα προςκικθσ νζων αιςκθτιρων και 
ςυςκευϊν και απομακρυςμζνθσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ περιεχομζνου και εφαρμογϊν.  
 
Γ.11.5 Εφαρμογι διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν 

Στο πλαίςιο των παρεχόμενων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ κα προςφζρει ζνα πλιρεσ ςφςτθμα υποδοχισ και 
διαχείριςθσ αιτθμάτων πολιτϊν, ςχετικά με τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Το ςφςτθμα αυτό κα 
λειτουργεί ςε μια ενιαία πλατφόρμα με τισ άλλεσ δφο εφαρμογζσ. Θ εφαρμογι κα είναι πλιρωσ παραμετροποιιςιμθ, 
κα διακζτει πλικοσ επιπζδων χρθςτϊν και ζχει τθν δυνατότθτα προςαρμογισ ςε οποιαδιποτε ροι εργαςίασ διακζτει 
ζνασ διμοσ. 
Θ εφαρμογι κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι υποςυςτιματα: 
 
Τποςφςτθμα Πολιτϊν 
Το υποςφςτθμα κα αποτελείται από μια εφαρμογι (App) για ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ (smartphones, tablets), θ 
οποία κα διατίκεται δωρεάν ςε ζκδοςθ για Android, iOS και Windows Phone, μζςω των αντιςτοίχων Application 
Stores.  
Οι πολίτεσ κα μποροφν να εγκαταςτιςουν τθν εφαρμογι ςτθ ςυςκευι τουσ και να τθ χρθςιμοποιοφν προκειμζνου να 
δθλϊνουν βλάβεσ ι προβλιματα ςτα ςθμεία που επικυμοφν. Συγκεκριμζνα, ο πολίτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να 
εντοπίςει τθ κζςθ του μζςω τθσ εφαρμογισ, θ οποία διενεργεί αυτόματο ζλεγχο χωροκζτθςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο 
πολίτθσ εντοπίηεται εκτόσ των ορίων του διμου, θ εφαρμογι κα επιςτρζφει ςχετικό μινυμα και δεν επιτρζπει τθ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. Στθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ του πολίτθ εντόσ των ορίων του διμου, θ εφαρμογι 
δίνει τθ δυνατότθτα επιλογισ κατθγορίασ βλάβθσ – προβλιματοσ (λαμπτιρασ, φωτιςτικό, μπράτςο, κολϊνα κλπ.) από 
ζτοιμο μενοφ και ςτθ ςυνζχεια επιλογισ είδουσ βλάβθσ – προβλιματοσ με τον ίδιο τρόπο  (λαμπτιρασ με χαμθλό 
φωτιςμό, ςπαςμζνο φωτιςτικό, ςπαςμζνο μπράτςο, επικίνδυνθ κολϊνα). Στθ ςυνζχεια ο πολίτθσ κα ςυμπλθρϊνει 
ςτοιχεία επικοινωνίασ, ενϊ κα μπορεί να ειςάγει φωτογραφία με δυνατότθτα λιψθσ μζςω τθσ εφαρμογισ. 
Επιλζγοντασ «υποβολι» το ςφςτθμα κα καταχωρεί τθ βλάβθ και κα αποδίδει αρικμό πρωτοκόλλου, τον οποίο και 
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κοινοποιεί ςτον πολίτθ. Ραράλλθλα, κα τον ενθμερϊνει με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν παραλαβι 
του αιτιματοσ. Μετά από τθν επιδιόρκωςθ τθσ βλάβθσ ι τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, το ςφςτθμα κα ενθμερϊνει 
εκ νζου τον πολίτθ για τθν επιτυχι ζκβαςθ του αιτιματόσ του (βλ. Υποςφςτθμα διαχείριςθσ). 
Με δεδομζνο ότι θ ακρίβεια εντοπιςμοφ κζςθσ εξαρτάται από τον τφπο τθσ ςυςκευισ του εκάςτοτε πολίτθ, κατά τθ 
φάςθ του εντοπιςμοφ που περιγράφεται ανωτζρω, ο πολίτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα διόρκωςθσ τθσ κζςθσ του με 
χειροκίνθτο τρόπο εντόσ τθσ εφαρμογισ. Συγκεκριμζνα, αφοφ εντοπιςτεί θ κζςθ του πάνω ςτο χάρτθ, ο πολίτθσ κα 
δφναται να ςφρει το ςτίγμα του και να το τοποκετιςει ςτο ςθμείο που επικυμεί. Επιπλζον, κα υπάρχει και 
δυνατότθτα διόρκωςθσ (επανεντοπιςμοφ) τθσ κζςθσ με αυτόματο τρόπο. 
Τζλοσ, το παρόν υποςφςτθμα διακζτει και desktop ζκδοςθ για τθν περίπτωςθ που ο πολίτθσ επικυμεί να δθλϊςει 
βλάβθ ι πρόβλθμα από τον προςωπικό του υπολογιςτι και όχι ςε πραγματικό χρόνο. Οι δυνατότθτεσ τθσ desktop 
ζκδοςθσ κα είναι ίδιεσ με αυτζσ του app, ενϊ κα παρζχεται θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ τθσ εντοπιςμζνθσ κζςθσ ςτο 
ςθμείο ενδιαφζροντοσ από τον ίδιο τον πολίτθ. 
 
Τποςφςτθμα Διαχείριςθσ 
Μζςω του υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ κα πραγματοποιείται το ςφνολο των εργαςιϊν διαχείριςθσ ςε επίπεδο 
χρθςτϊν και αιτθμάτων. Συγκεκριμζνα, κα παρζχονται οι κάτωκι δυνατότθτεσ: 
 
Διαχείριςθ Χρθςτϊν  
Το υποςφςτθμα κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να δθμιουργεί χριςτεσ (είτε διαχειριςτζσ όπωσ ο ίδιοσ, είτε 
απλά χριςτεσ διαχείριςθσ αιτθμάτων) και να αποδίδει ςε αυτοφσ τα ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα τθσ κάκε κατθγορίασ 
χρθςτϊν. Σε κάκε ομάδα χρθςτϊν ο διαχειριςτισ κα μπορεί να ειςάγει απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν. Οι χριςτεσ κα 
μποροφν να τροποποιοφνται από το διαχειριςτι, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του διμου. 
Θ πρόςβαςθ των χρθςτϊν, πλθν των πολιτϊν που δθλϊνουν βλάβεσ, κα γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων 
πρόςβαςθσ / ρόλων. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ (passwords) των χρθςτϊν κα αποκθκεφονται κρυπτογραφθμζνα με 
αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ.  
Θ πρόςβαςθ ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ κα επιτρζπεται μόνο ςε εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ που ζχουν 
αναγνωριςτικό και κωδικό πρόςβαςθσ. Ο ζλεγχοσ πρόςβαςθσ κα είναι πολυεπίπεδοσ, κα ορίηονται ςχετικά 
δικαιϊματα και κα γίνεται ζλεγχοσ ανά λειτουργία, αντικείμενο, κ.ο.κ. 
 
Διαχείριςθ Αιτθμάτων Πολιτϊν  
Μζςω του παρόντοσ υποςυςτιματοσ κα πραγματοποιείται θ διαχείριςθ των αιτθμάτων που υποβάλλονται από τουσ 
πολίτεσ μζςω του υποςυςτιματοσ πολιτϊν. Το υποςφςτθμα κα μπορεί να ομαδοποιεί τα αιτιματα ςε κατθγορίεσ, 
ανάλογα με τθ φάςθ διεκπεραίωςθσ που βρίςκονται. Συγκεκριμζνα, κα υπάρχει α) θ λίςτα των μθ επεξεργαςμζνων 
αιτθμάτων, β) θ λίςτα των αιτθμάτων ςε εκκρεμότθτα και γ) θ λίςτα των διεκπεραιωμζνων αιτθμάτων. Κάκε φορά 
που ζνα αίτθμα υποβάλλεται μζςω του υποςυςτιματοσ πολιτϊν, αυτό κα αποκθκεφεται ςτθ λίςτα των μθ 
επεξεργαςμζνων αιτθμάτων. Τα ςτοιχεία που κα εμφανίηονται ςτθ λίςτα είναι: ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, το είδοσ 
προβλιματοσ, θ Διεφκυνςθ, θ φωτογραφία που τράβθξε ο πολίτθσ, θ θμερομθνία αποςτολισ, τα ςτοιχεία του πολίτθ 
και θ προβολι του ςθμείου ςε χάρτθ. Ρρόςβαςθ ςτθ λίςτα αυτι κα ζχει μόνο ο διαχειριςτισ, ο οποίοσ κα μπορεί να 
χρεϊςει το αίτθμα ςε αρμόδιο υπάλλθλο –  εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ ι να το διαγράψει. Από τθ ςτιγμι που ζνα 
αίτθμα χρεϊνεται, αυτόματα κα μεταφζρεται ςτθ λίςτα αιτθμάτων ςε εκκρεμότθτα. Ρρόςβαςθ ςε αυτι τθ λίςτα κα 
ζχει ο διαχειριςτισ (ςε όλα τα αιτιματα τθσ λίςτασ) και ο εκάςτοτε υπάλλθλοσ – εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ που κα 
ζχει χρεωκεί το αίτθμα (μόνο ςτα αιτιματα που τον αφοροφν).  
Ο υπάλλθλοσ κα ζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο τθσ πλθροφορίασ ενόσ αιτιματοσ. Ϋσ εκ τοφτου, κα δφναται 
να καλζςει τον πολίτθ τθλεφωνικά, προκειμζνου να ελζγξει τθν εγκυρότθτα του αιτιματοσ και να του δϊςει ζναν 
κωδικό, με τθν χριςθ του οποίο ο πολίτθσ κα μπορεί να παρακολουκεί τθν πορεία επίλυςθσ του αιτιματοσ του μζςω 
του App που αναφζρεται ανωτζρω. 
Επιπλζον, ο υπάλλθλοσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να προςκζςει ζνα ςχόλιο αναφορικά με το προφίλ του κάκε πολίτθ 
που υποβάλει αίτθμα (π.χ. μασ λζει ςυνζχεια ψζματα κλπ.), ενϊ παράλλθλα κα μπορεί να διατυπϊςει οποιαδιποτε 
άποψθ ςχετικά με το εκάςτοτε αίτθμα, θ οποία είναι δυνατόν να εμφανιςτεί και ςτον πολίτθ (π.χ. αδυναμία 
αντικατάςταςθσ φωτιςτικοφ λόγω ζλλειψθσ ανταλλακτικϊν λαμπτιρων). 
Πταν ο υπάλλθλοσ – εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ διεκπεραιϊςει το αίτθμα, τότε κα μπορεί να το μεταφζρει ςτθ λίςτα 
των διεκπεραιωμζνων αιτθμάτων όπου και κα παραμζνει ωσ αρχειακι αναφορά.  
Πλεσ οι λίςτεσ κα διακζτουν αναηιτθςθ με ελεφκερο κείμενο, ενϊ παράλλθλα κα υπάρχει αναηιτθςθ με βάςθ 
προεπιλεγμζνα κριτιρια (π.χ. αιτιματα ανά είδοσ προβλιματοσ, αιτιματα ανά υπάλλθλο κ.λπ.). 
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Το υποςφςτθμα κα είναι πλιρωσ παραμετρικό. Ϋσ εκ τοφτου, κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι να δθμιουργεί 
κατθγορία αιτιματοσ και ςτθ ςυνζχεια να ορίηει, για κάκε κατθγορία αιτιματοσ, όλα τα πικανά ςυμβάντα. Ζτςι ο 
πολίτθσ κα μπορεί να επιλζξει κατθγορία αιτιματοσ και ςυμβάν από ζτοιμεσ λίςτεσ που ζχουν δθμιουργθκεί από το 
διαχειριςτι, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του αναδόχου. Ο διαχειριςτισ κα μπορεί να ειςαγάγει άπειρο αρικμό κατθγοριϊν 
αιτθμάτων και άπειρα ςυμβάντα ανά κατθγορία. 
 
Γ.11.6 Εφαρμογι αποτυπϊςεων ςθμείων, διαδρομϊν και επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ 

Ρρόκειται για διαδικτυακισ εφαρμογι με ενςωματωμζνο ψθφιακό χάρτθ, μζςω τθσ οποίασ ο διμοσ κα είναι ςε κζςθ 
να πραγματοποιιςει αποτυπϊςεισ ςθμείων επιφανειϊν και διαδρομϊν ενδιαφζροντοσ εντόσ των ορίων του. Οι εν 
λόγω αποτυπϊςεισ κα μποροφν να ζχουν τουριςτικό χαρακτιρα (sightseeing κ.λπ), περιβαλλοντικό χαρακτιρα (π.χ. 
αποτυπϊςεισ ιςτϊν φωτιςμοφ, κάδων, δζντρων κ.λπ), απογραφικό χαρακτιρα (π.χ. αποτυπϊςεισ περιουςιακϊν 
δεδομζνων όπωσ πλατείεσ, ςχολεία, πάρκα, κοινόχρθςτοι χϊροι, περίπτερα κ.λπ) ι οποιαδιποτε άλλο «κεματικό» 
χαρακτιρα επικυμεί ο διμοσ. 
Θ εφαρμογι κα αποτελείται από ζνα App για ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ (smart phones, tablets), το οποίο κα 
διατίκεται δωρεάν ςε ζκδοςθ για Android και iOS. Θ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ κα μπορεί να πραγματοποιθκεί 
είτε μζςω των γνωςτϊν App Stores των ανωτζρω λειτουργικϊν, είτε με τθν εγκατάςταςθ αρχείου που λαμβάνεται 
ςτθ ςυςκευι του χριςτθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
 Οι χριςτεσ κα μποροφν να εγκαταςτιςουν τθν εφαρμογι ςτθν ζξυπνθ ςυςκευι που διακζτουν και να τθ 
χρθςιμοποιιςουν προκειμζνου να εντοπίςουν και να τοποκετιςουν ςτον ψθφιακό χάρτθ του ςυςτιματοσ, όλα τα 
ςθμεία ενδιαφζροντοσ.  
Οι χριςτεσ, κατά τον επιτόπιο εντοπιςμό κζςθσ, κα ςτακεροποιοφν τθ κζςθ τουσ δίπλα ςτο ςθμείο ενδιαφζροντοσ, 
κα ειςζρχονται ςτθν εφαρμογι, θ οποία ςτθν ςυνζχεια κα πραγματοποιεί αυτόματο εντοπιςμό τθσ κζςθσ τουσ.  
Εφόςον, θ κζςθ αυτι βρίςκεται εκτόσ των ορίων του διμου, κα επιςτρζφεται μινυμα λάκουσ και δεν κα είναι 
δυνατι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ.  
Εφόςον, θ κζςθ βρίςκεται εντόσ των ορίων του διμου, θ εφαρμογι κα ηθτά να δθλωκεί: α) το είδοσ του ςθμείου 
ενδιαφζροντοσ (π.χ. ιςτόσ φωτιςμοφ) από ζτοιμθ λίςτα και β) τα λοιπά δεδομζνα που ζχουν οριςτεί από τον 
διαχειριςτι ωσ ηθτοφμενα (φψοσ ιςτοφ, είδοσ ιςτοφ, αρικμόσ φωτιςτικϊν, είδοσ φωτιςτικϊν, ιςχφσ φωτιςτικϊν κ.λπ).  
Επιλζγοντασ «αποςτολι αναφοράσ», το ςφςτθμα κα εμφανίηει μινυμα επιτυχοφσ καταχϊριςθσ και κα επιςτρζφει 
ςτθν αρχικι οκόνθ προκειμζνου ο χριςτθσ να προχωριςει ςτο επόμενο ςθμείο. 
Με δεδομζνο ότι θ ακρίβεια εντοπιςμοφ κζςθσ εξαρτάται από τθν ίδια τθ ςυςκευι του εκάςτοτε χριςτθ, κατά τθ 
φάςθ του εντοπιςμοφ που περιγράφεται ανωτζρω, ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα διόρκωςθσ τθσ κζςθσ του με 
χειροκίνθτο τρόπο εντόσ τθσ εφαρμογισ. Συγκεκριμζνα, αφοφ εντοπιςτεί θ κζςθ του πάνω ςτο χάρτθ, ο χριςτθσ κα 
δφναται να ςφρει το ςτίγμα του και να το τοποκετιςει ςτο ςθμείο που επικυμεί. Επιπλζον, κα υπάρχει και 
δυνατότθτα διόρκωςθσ (επανεντοπιςμοφ) τθσ κζςθσ με αυτόματο τρόπο.  
Τζλοσ, το ςφςτθμα κα εντοπίηει τισ περιπτϊςεισ πικανϊν μεγάλων αποκλίςεων πραγματικισ και εντοπιςμζνθσ κζςθσ 
και κα ενθμερϊνει το χριςτθ προκειμζνου να επαναλάβει τθ διαδικαςία εντοπιςμοφ, όπου κρίνεται ςκόπιμο. Για το 
ςκοπό αυτό, θ εφαρμογι κα χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο, ο οποίοσ κα υπολογίηει τθν πικανότθτα μεγάλθσ 
απόκλιςθσ ςτον υπολογιςμό τθσ κζςθσ και ζτςι κα εμφανίηει το ςχετικό μινυμα. 
Θ αρχικοποίθςθ του ςυςτιματοσ κα πραγματοποιείται με πολφ εφκολο τρόπο από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 
Ζτςι μζςω του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ο διαχειριςτισ κα μπορεί να δθμιουργιςει μια κατθγορία ςθμείων 
ενδιαφζροντοσ και να τθσ αποδϊςει ςυγκεκριμζνο εικονίδιο που επικυμεί να εμφανίηεται ςτο χάρτθ. 
Αμζςωσ μετά, για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, ο διαχειριςτισ κα ορίηει τισ παραμζτρουσ που πρζπει να 
αποτυπωκοφν, με ζνδειξθ, για κακεμία από αυτζσ, εάν ςυμπλθρϊνεται από το ςτζλεχοσ που εκτελεί τισ αποτυπϊςεισ 
ι από το ςτζλεχοσ του γραφείου. 
Τα Apps των κινθτϊν ςυςκευϊν κα ενθμερϊνονται αυτόματα, χωρίσ τθν απαίτθςθ για εγκατάςταςθ νζασ ζκδοςθσ. 
Με τον τρόπο αυτό, ο διμοσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςει μια νζα κατθγορία και να εκτελζςει 
αποτυπϊςεισ, χωρίσ τθν εμπλοκι του αναδόχου. 
Ο διαχειριςτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα να δει ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για τα αποτυπωμζνα ςθμεία. Ραράλλθλα, για 
κάκε κατθγορία ςθμείων κα διακζτει προβολι ςε χάρτθ ι προβολι ςε λίςτα.  
Εκτόσ από τισ κινθτζσ ςυςκευζσ, αποτφπωςθ ςθμείων κα μπορεί να πραγματοποιθκεί και από τον διαχειριςτι, 
κάνοντασ κλικ πάνω ςτο χάρτθ και επιλζγοντασ τθν «πινζηα» που δθμιουργείται, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ 
ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων παραμζτρων. 
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Γ.11.7 Εφαρμογι προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 

Στο πλαίςιο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κα διατεκεί εφαρμογι παρακολοφκθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ («Σφςτθμα 
Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ μζςω Θ/Υ) των φωτιςτικϊν, λαμπτιρων LED, προβολζων, των Αςφρματων Ελεγκτϊν και των 
Κόμβων Τθλεδιαχείριςθσ με τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ:  

 Καταγραφι των ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ,  

 Ραρακολοφκθςθ/Διαχείριςθ υλικϊν - ανταλλακτικϊν και αποκικθσ και  

 Διαχείριςθ προςωπικοφ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ εντολϊν εργαςίασ.  

 
Ειδικότερα, μζςω τθσ εφαρμογισ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, κα είναι εφικτόσ ο προγραμματιςμόσ των απαιτοφμενων 
ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ δθμοςίου χϊρου, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ 
ζκτακτων γεγονότων που μπορεί να ςυμβοφν. Θ εφαρμογι κα πρζπει να διακζτει τισ κάτωκι δυνατότθτεσ: 
 Κατάλογο όλων των κατθγοριϊν ςυςκευϊν που ςυνιςτοφν το ςφςτθμα δθμοςίου φωτιςμοφ, όπωσ ιςτοφσ, 

φωτιςτικά, λαμπτιρεσ, μετρθτζσ κ.λπ. 
 Για κάκε κατθγορία ςυςκευϊν αναλυτικό κατάλογο με τον αντίςτοιχο κωδικό, ςτοιχεία τθσ κζςθσ του, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά κ.λπ. 
 Για κάκε κατθγορία ςυςκευισ κατάλογο των απαιτοφμενων ενεργειϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, περιοδικότθτα 

ςυντιρθςθσ ι ϊρεσ λειτουργίασ, ςτοιχεία ελζγχου και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ, απαιτοφμενα μθχανικά μζςα και 
προςωπικό, εκτιμωμζνθ διάρκεια κλ.π. 

 Καταλόγουσ διατικζμενων μθχανικϊν, μζςων και λοιποφ προςωπικοφ. 
 Κατάλογο απαιτουμζνων και υπαρχόντων ανταλλακτικϊν ςτθν αποκικθ. 
 Κατάλογο αιτθμάτων ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ που προζρχονται είτε από τθν υπθρεςία του Διμου είτε από 

αιτιματα πολιτϊν. 
 
Θ εφαρμογι αξιοποιϊντασ αυτόματα τα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει να εκτελεί τισ παρακάτω λειτουργίεσ: 

 Ρρογραμματιςμόσ των ενεργειϊν προλθπτικισ και ζκτακτθσ ςυντιρθςθσ και ζκδοςθ των κατάλλθλων 
εντολϊν εργαςίασ. 

 Ραρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 
 Ρροςδιοριςμόσ του αντίςτοιχου κόςτουσ, μετά το κλείςιμο κάκε εντολισ και ςυνολικοφ κόςτουσ 

ςυντιρθςθσ του όλου ςυςτιματοσ. 
 Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ ανταλλακτικϊν. 
 Ζκδοςθ ςειράσ εκκζςεων, αναφορϊν και ςτατιςτικϊν. 

 
Θ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πλιρωσ παραμετροποιιςιμθ και επεκτάςιμθ. Αυτό κα δϊςει τθν δυνατότθτα 
επζκταςθσ τθσ εφκολα και γριγορα και ςε άλλεσ υποδομζσ του διμου, ςτισ οποίεσ υπάρχει ανάγκθ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά): 

 Κακαριότθτα 

 Κτίρια 

 Ρράςινο – κοινόχρθςτοι χϊροι 

 Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 Δρόμοι – Ρεηοδρόμια 

 Αυτοκίνθτα και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

 Λοιπά ςυνεργεία 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ   

 

Ο Ανάδοχοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ Σφμβαςθσ, είναι υποχρεωµζνοσ να παίρνει όλα τα κατάλλθλα 
µζτρα για να εξαςφαλίηεται: α) θ αςφαλισ, εφρυκµθ και ςε υψθλό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ, β) θ άµεςθ και αποτελεςµατικι ανταπόκριςι του ςε τακτικζσ, ζκτακτεσ ι / και 
επείγουςεσ καταςτάςεισ. Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ ορίηεται ςτθν προςφορά του Αναδόχου. 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ και 
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του εξοπλιςµοφ τθσ µε δικι του επιµζλεια, ευκφνθ, ζξοδα και δαπάνεσ. Θ Εγκατάςταςθ κα πρζπει να ςυντθρείται 
κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφµβαςθσ βάςει ςυγκεκριµζνου Ρρογράµµατοσ Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ ςφµφωνα µε 
τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. Το εν λόγω πρόγραμμα, αφοφ λάβει τθν ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κα 
εγκαταςτακεί ςτο ςφςτθμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, το οποίο κα αρχικοποιθκεί καταλλιλωσ κατά τθν διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ζργου και μζχρι τθν παράδοςθ του. 

 

Το Ρρόγραµµα Συντιρθςθσ µπορεί να ανακεωρείται κατά διαςτιµατα εντόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κάκε ανακεϊρθςθ κα λαμβάνει τθν ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςτθν ςυνζχεια κα ειςάγεται ςτο ςφςτθμα 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. Θ εν λόγω ειςαγωγι κα αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου. 

Θ εκτζλεςθ των εκάςτοτε απαιτοφµενων εργαςιϊν επιςκευισ, κακϊσ και θ προςικουςα και ςυνεχισ ςυντιρθςθ τθσ 
Εγκατάςταςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ, µε τρόπο ϊςτε αυτι να διατθρείται ςε καλι 
κατάςταςθ αποτελεί ςυµβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου.  Οι εργαςίεσ επιςκευϊν εκτελοφνται ςφµφωνα µε τισ 
οικείεσ µελζτεσ, θ ευκφνθ δε για τθν τιρθςθ των όρων των τελευταίων βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.   

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ επιςκευϊν χρθςιµοποιϊντασ άριςτα υλικά και εργατοτεχνίτεσ 
απόλυτα εξειδικευµζνουσ,  κακϊσ επίςθσ και να λαµβάνει κάκε νόµιµο και επιβαλλόµενο µζτρο για τθν άρτια 
εκτζλεςι τουσ.   

Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωµα να προβαίνει ςε οιεςδιποτε εργαςίεσ επιςκευϊν, διαρρυκµίςεων ι µετατροπϊν µε 
εξαίρεςθ, υπό τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ζχει λάβει προθγουµζνωσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ.   

Θ ανακζτουςα αρχι, ουδεµία δζςµευςθ, υποχρζωςθ ι ευκφνθ αναλαµβάνει για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
επιςκευϊν, διαρρυκµίςεων ι µετατροπϊν, τθν ζκδοςθ, ανακεϊρθςθ ι διατιρθςθ ςε ιςχφ των απαιτοφµενων για τισ 
εργαςίεσ αδειϊν και εγκρίςεων εκ µζρουσ των αρµοδίων αρχϊν και τθν ςφµφωνα µε αυτζσ προςικουςα λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.  

Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν - επιςκευϊν ο Ανάδοχοσ βαρφνεται µε το κόςτοσ τθσ καταβολισ των αµοιβϊν, 
µιςκϊν,  εργοδοτικϊν ειςφορϊν, τυχόν προςτίµων, προςαυξιςεων, φόρων ι τελϊν και γενικά µε το κόςτοσ όλων 
των εξόδων, δαπανϊν και βαρϊν που ςχετίηονται µε τισ παραπάνω εργαςίεσ. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ ευκφνεται και για κάκε τυχόν παράβαςθ, κακϊσ επίςθσ και για κάκε πρόκλθςθ ηθµίασ ι βλάβθσ 
από μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου του ςε οποιονδιποτε, θ δε ανακζτουςα αρχι ουδεµία ευκφνθ κα ζχει για τα ανωτζρω.  

Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει ρθτά µε τθν παροφςα Σφµβαςθ οποιαδιποτε ευκφνθ απορρζουςα από 
τθ διενζργεια των προαναφερόµενων εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν και εγκρίςεων, υποχρεοφµενοσ 
ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθµίασ ι βλάβθσ µε δικζσ του δαπάνεσ και ζξοδα και ςτθν καταβολι κάκε χρθµατικοφ ποςοφ, 
ζτςι ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και να µθν υποχρεωκεί ςτθν πλθρωµι 
οποιουδιποτε ποςοφ, από οποιοδιποτε λόγο, που κα ζχει ςχζςθ µε τισ ανωτζρω εργαςίεσ, το οποίο ςε κάκε 
περίπτωςθ κα βαρφνει τον Ανάδοχο.   

Εάν εκτελεςτοφν εργαςίεσ χωρίσ ζγκριςθ ι άδεια, θ ανακζτουςα αρχι επιφυλάςςει ςτον εαυτό του το δικαίωµα να 
αξιϊςει τθν επαναφορά των πραγµάτων ςτθν προτζρα κατάςταςθ µε δαπάνεσ του Αναδόχου.  

Εάν κατά τθ διάρκεια ελζγχου, ςφµφωνα µε το παρόν άρκρο, διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ ςτθν τιρθςθ  του 
Ρρογράµµατοσ Συντιρθςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ και γενικά εάν ο τρόποσ ςυντιρθςθσ κρικεί ότι είναι υποδεζςτεροσ 
από τα προβλεπόµενα ςτθν Σφµβαςθ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να τάξει εφλογθ προκεςµία ςτον Ανάδοχο 
προκειµζνου αυτόσ να προβεί ςτισ απαιτοφµενεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ. Σε περίπτωςθ µθ 
ςυµµόρφωςθσ του Αναδόχου, θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωµα να προβεί ςε καταγγελία τθσ Σφµβαςθσ, µε όλεσ 
τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται ςε αυτιν.   

 

Τα αντικαταςτακζντα είδθ κα αποµακρφνονται αµζςωσ από τθν Εγκατάςταςθ, ο δε Ανάδοχοσ κα δικαιοφται πλζον 
να τα διακζςει κατά τθν κρίςθ του και να κρατιςει αυτόσ το ςχετικό τίµθµα από τυχόν πϊλθςθ ι κατ’ άλλον τρόπο 
διάκεςι τουσ, υπό τον όρο ότι θ ανακζτουςα αρχι κα ζχει προθγουμζνωσ βεβαιϊςει εγγράφωσ τθν ςφµφωνθ µε 
τουσ ςυµβατικοφσ όρουσ αντικατάςταςι τουσ µε νζα είδθ παρόμοιασ ι νεότερθσ τεχνολογίασ και τθν τοποκζτθςι 
τουσ ςτθν Εγκατάςταςθ, ςφµφωνα µε τα ανωτζρω. Από τθν ςτιγµι τθσ αγοράσ και τθσ τοποκζτθςισ τουσ ςτθν 
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Εγκατάςταςθ τα είδθ αυτά κα κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Εγκατάςταςθσ.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
της σπ.αριθμ. ………….διακήρσξης 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηύπνπ led γηα ηελ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό» 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ: ..…..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Διεφκυνςθ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Τθλζφωνο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Α/Α ΤΥΡΟΣ ΛΑΜΡΤΘΑ/ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Ροςότθτα 
(Τεμάχια) 

Τιμι 
Μονάδασ (€) 

Αξία (€) 

1. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 135 Watt 
ΧΩΙΣ ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ1). 

11   Ρρομικεια φωτιςτικϊν LED μζγιςτθσ ςυνολικισ 
ιςχφοσ 135 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ 
καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

2. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 30 Watt ΧΩΙΣ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ2). 

600   Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 30 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

3. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 55 Watt ΧΩΙΣ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ3). 

365   Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

4. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΟΥΦΘΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 75 
Watt (παραδοςιακοφ τφπου) (Κωδικόσ Φ4). 

518   
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
παραδοςιακοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 75 
watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

5. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΟΥΦΘΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΕΩΣ 60 
Watt (Καλλωπιςτικό) (Κωδικόσ Φ5). 

69   
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED κορυφισ 
καλλωπιςτικοφ τφπου, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 60 
watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ..  

6  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΙΣΧΥOΣ  ΕΩΣ 55 
Watt (Κωδικόσ Φ6). 

55   
Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
προβολζα , μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 55 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
για δζκα (10) ζτθ. 

  

7 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΙΣΧΥOΣ  ΕΩΣ 160 
Watt (Κωδικόσ Φ7). 32   

Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED τφπου 
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προβολζα, μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 160 watt, 
εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
για δζκα (10) ζτθ. 

  

8 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΙΣΧΥOΣ  ΕΩΣ 18 Watt ΧΩΙΣ 
ΒΑΧΙΟΝΑ (Κωδικόσ Φ8). 

1600   Ρρομικεια νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED, μζγιςτθσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 18 watt, εγκατάςταςθ αυτϊν και 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ. 

 

9 
BΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΘΙΞΘΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΤΥΡΟΥ LED ΚΥΚΛΙΚΘΣ ΔΙΑΤΟΜΘΣ Φ60mm 
(κατάλλθλοσ για ξφλινουσ και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ) 

1600   

10 

ΑΣΥΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (CONTROLLERS) ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΘΛΕ-
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΘΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 

3250   

11 

ΚΟΜΒΟΙ ΤΘΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ (GATEWAYS) ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΑΣΥΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ αυτϊν και εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ για δζκα (10) ζτθ 

5   

12 ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΑΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 1650   

13 ΑΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΡΑΤΣΩΝ ΜΕ Θ ΧΩΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 1600   

14 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ 

1   

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του ςυςτιματοστθλε-
ελζγχου και τθλε-διαχείριςθσ, διαχείριςθσ αιτθμάτων 
πολιτϊν, αποτφπωςθσ ςθμείων, διαδρομϊν και 
επιφανειϊν ενδιαφζροντοσ και προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του λογιςμικοφ 
αςφρματθσ ηεφξθσ (network server)και εγγφθςθ 
λειτουργίασ αυτϊν για δζκα (10) ζτθ 

15 

Τεφχοσ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςυςτθμάτων 
ζξυπνων πόλεων που δφναται να εφαρμοςτοφν 
μελλοντικά, τα οποία κα διαλειτουργιςουν με τα υπό 
προμικεια ςυςτιματα, ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ 
πλατφόρμασ 

1   

16 Συντιρθςθ και παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 48   

  ΣΥΝΟΛΟ     

  ΦΡΑ (24%)     

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 
 
 
 

 ………………………. 
 

Ο Ρροςφζρων 
(ςφραγίδα / υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ Πξνκήζεηαο θαη 
Δγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκνύ   

 

i) Κακ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 

εκτζλεςι τθσ. 

ii) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που κα 

μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

iii) Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει υπεργολαβικά ςε 

τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, πλθν όςων ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του, 

οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ 

οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, 

υπεργολαβίασ, κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από 

τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι 

υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό 

τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που 

άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει 

υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, 

ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ Τράπεηασ. 

Θ εκχϊρθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ γίνεται μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και 

γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

iv) Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ 

Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε κετικι και αποκετικι 

ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ 

του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

v) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τα κακικοντα που αναλαμβάνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τθσ 

διακιρυξθσ, τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και τθσ προςφοράσ του, διαφορετικά υποχρεοφται να αποηθμιϊςει 

κατά νόμο τθν Ανακζτουςα Αρχι. Οι πιο πάνω όροι ερμθνεφονται ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται με ςκοπό τθν καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ από τον Ανάδοχο. Ϋςτόςο, ςε 

περίπτωςθ αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ τουσ, εφαρμόηονται και ιςχφουν κατά ςειρά προτεραιότθτασ το 

κείμενο τθσ Σφμβαςθσ, θ παροφςα διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά του Αναδόχου. 

vi) Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι θ προμικεια και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα 

εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα 

πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται 

οποιωνδιποτε ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, 

ελαττωματικά υλικά, μθ απόδοςθ τθσ φωτεινότθτασ κατά τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ, απορρόφθςθ 

ιςχφοσ μεγαλφτερθσ από τθν προβλεπόμενθ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κλπ) και ότι κα ανταποκρίνονται 

ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ, όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθ Διακιρυξθ. 

vii) Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι: 

 ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι του καινοφργιοσ και κα ςυνοδεφεται από όλα τα 

απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν παροφςα  

 τθν καλι λειτουργία των προςφερόμενων και εγκατεςτθμζνων ειδϊν από τθν οριςτικι παραλαβι 

τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ζωσ τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι ζωσ το πζμπτο ζτοσ (περίοδοσ 
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ςυντιρθςθσ). Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι κα εξαςφαλίηει τθν καλι λειτουργία των εγκατεςτθμζνων 

υλικϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι ςυμπεριλαμβάνονται: 

o Θ προμικεια και αντικατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ ι του ςυνόλου του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 

εφόςον παρουςιάςει προβλιματα καταςκευαςτικισ λειτουργίασ. 

o Θ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για επίλυςθ τυχόν 

προβλθμάτων μζςω τθλεφϊνου, fax, κακϊσ και Θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

 τθν προμικεια οποιουδιποτε υλικοφ ι του ςυνόλου του φωτιςτικοφ ςϊματοσ εφόςον παρουςιάςει 

προβλιματα καταςκευαςτικισ λειτουργίασ, κατά τθν περίοδο από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ (ζκτο ζτοσ) 

ζωσ το δζκατο ζτοσ  λειτουργίασ (περίοδοσ εγγφθςθσ προϊόντων). 

 

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ καλισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων υλικϊν,Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

προβεί ςτισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ: 

- εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ των 48 ωρϊν από τθν χρονικι ςτιγμι τθσ ειδοποίθςθσ για τθ βλάβθ 

(μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, fax ι και τθλεφωνικοφ μθνφματοσ) ι από τθν χρονικι ςτιγμι 

διαπίςτωςθσ τθσ βλάβθσ μζςω του ςυςτιματοσ τθλε-ελζγχου και τθλε-διαχείριςθσ, εφόςον θ 

ειδοποίθςθ ζγινε από Δευτζρα μζχρι και Ραραςκευι ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο διάςτθμα από 08:00 

ζωσ 17:00 ι 

- εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ των  48 ωρϊν από το πρωί (08:00πμ) τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ εφόςον θ 

ειδοποίθςθ ι θ διαπίςτωςθ ζγινε εκτόσ των πιο πάνω θμερϊν και ωρϊνΚάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ςυνοδεφεται από 

γραπτι εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι του διάρκειασ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν και κα αφορά ςτο ςφνολο του 

φωτιςτικοφ ςϊματοσ.    

 

viii) Με τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και με ςκοπό τθν πιςτοποίθςθ τοποκζτθςθσ του 

προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει θλεκτρονικό αρχείο, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται οι κζςεισ εγκατάςταςθσ των νζων 

φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED και των λαμπτιρων..  

ix) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ/κοινοπραξία, τα μζλθ τθσ είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον 

υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεϊν τουσ που απορρζουν 

από τθν ςφμβαςθ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ 

μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι δυνατόν να προβλθκοφν ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι 

των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω 

ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν 

τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

x) Ο Ανάδοχοσ ορίηει εκπρόςωπό του να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ 

εντολι και για λογαριαςμό του για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ ςφμβαςθ. Αλλαγι προςϊπου ι 

διεφκυνςθσ του εκπροςϊπου αναφζρεται γραπτά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ιςχφει μετά από τθ γραπτι 

ζγκριςθ αυτισ. Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου είναι, μεταξφ άλλων, εξουςιοδοτθμζνοσ να τον αντιπροςωπεφει 

ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και να διευκετεί για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά 

προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκεί ςε ςυναντιςεισ με τα 

αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

xi) Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.  
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xii) Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν προςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 

ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι 

κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, οπότε ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων.  

xiii) Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

xiv) Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 

αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί 

ςε τρίτουσ από τα φυςικά πρόςωπα που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ ι οι υπεργολάβοι αυτοφ, υποχρεοφται ο 

Ανάδοχοσ μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΩΡΩΝ  

i) Σε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με υπαιτιότθτά του Αναδόχου προκλθκεί ηθμιά, φκορά ι 

απϊλεια ςε υλικό ι τμιμα υλικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε πλιρθ αποκατάςταςθ 

ι ακόμθ και αντικατάςταςι του.  

ii) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν αποτροπι 

ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ 

που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ από τον Ανάδοχο ι τουσ 

υπεργολάβουσ του, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ.  

 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

i) Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων ειδϊν μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ 

τουσ, οπότε θ κυριότθτα περιζρχεται ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.  

ii) Ειδικότερα, τα δικαιϊματα επί των προϊόντων λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό 

παραμζνουν ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ τουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθν 

άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ 

καταςκευαςτισ τουσ.  

iii) Πλο το υλικό που πικανόν αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια κλπ είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα 

και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

iv) Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι άλλεσ 

μεταβολζσ του εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια, 

όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που αποδεδειγμζνα 

ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ, λόγω 

αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, 

απόδοςθσ και λειτουργίασ.  

v) Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

vi) Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε κζμα 

ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει 

αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, 
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δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 

Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ 

του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 

να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ 

αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

 

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ  

i)  (νόμοσ 2774/99 με τισ τροποποιιςεισ που ζχουν ακολουκιςει, Οδθγία 1/2005 τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Ωαρακτιρα).  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ - ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟY ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  

I) Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τον προμθκευτι κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Ραραλαβισ. 

II) Ο εξοπλιςμόσ αρχικά κα παραδίδεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ εκτόσ και εάν διαφορετικά ςυμφωνθκεί εγγράφωσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

του προμθκευτι. Μετά το πζρασ του α) και β) ςταδίου παραλαβισ, όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθν 

παρ. v, ο προμθκευόμενοσ εξοπλιςμόσ κα εγκακίςταται από τον Ανάδοχο ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι,  

III) Με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που πρζπει να αιτιολογείται, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ χωρίσ να 

υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ, ι αν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να 

παραδοκοφν τα είδθ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν 

υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για 

τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

IV) Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 

ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ − παράδοςθσ μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ 

τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

φόρτωςθσ − παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

V) Λόγω του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, θ παραλαβι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα (4) ςτάδια: 

α) τθν ποςοτικι παραλαβι (μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ),  

β) τθν ποιοτικι παραλαβι ςταδίου Β1 (ζλεγχοσ παραςτατικϊν εξοπλιςμοφ και πιςτοποιιςεων)  

γ) τθν ποιοτικι παραλαβι ςταδίου Β2 .Ρριν τθν εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ο Ανάδοχοσ κα 

προςκομίηει δείγμα ενόσ (1) φωτιςτικοφ ςϊματοσ από κάκε τφπο από τα προσ παραλαβι φωτιςτικά 

ςϊματα. Το κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ελζγχεται ωσ προσ τθν τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

διαφόρων θλεκτρικϊν μεγεκϊν όπωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ του 

προμθκευτι. 

Αναλυτικότερα ςτα δείγματα των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πραγματοποιοφνται οι παρακάτω ςτιγμιαίεσ 

μετριςεισ θλεκτρικϊν μεγεκϊν: 

 Τάςθ (V) 

 εφμα (Α)  

 Συντελεςτι ιςχφοσ  
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 Ενεργι ιςχφσ (W) 

 Ψαινόμενθ ιςχφσ (VA)  

 Άεργθ ιςχφσ (VAr)  

δ) τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι, μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν διαπίςτωςθ 

τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που δίνονται ςτο Ραράρτθμα Ι, με τθν ςφνταξθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου παραλαβισ 

από τθν Επιτροπι.  

Πλεσ οι παραλαβζσ που κα κάνει ο Διμοσ τεκμαίρεται ότι γίνονται με επιφφλαξθ κάκε νόμιμου δικαιϊματόσ 

του. Σιωπθρι παραλαβι μζρουσ ι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ προμικειασ δεν είναι νοθτι οφτε 

επιτρεπτι. Θ χριςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των παραδοτζων ι/και των υπθρεςιϊν από τον Διμο, χωρίσ τθν 

εκπλιρωςθ όλων των προχποκζςεων παραλαβισ όπωσ οριοκετοφνται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ δεν μπορεί 

να κεωρθκεί ότι ςυνιςτά παραλαβι μζρουσ ι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ προμικειασ.  

VI) Θ ποςοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τον Ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί είτε τμθματικά, είτε 

ςυνολικά, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία παράδοςθσ ςε μζροσ που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία ποςοτικισ παράδοςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί ωσ προσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία ποςοτικισ παράδοςθσ 

όςο και ωσ προσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία ποιοτικισ παραλαβισ (εγκατάςταςθ κτλ) φςτερα από 

αιτιολογθμζνο αίτθμα του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα αρχι και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  

Θ ποςοτικι παραλαβι (μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ) του ςταδίου (α) του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ κα 

πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν αντίςτοιχθ από 

τον Ανάδοχο παράδοςθ, είτε πρόκειται για τμθματικι είτε πρόκειται για ςυνολικι παράδοςθ.  

Με το τζλοσ τθσ ποςοτικισ παραλαβισ του ςταδίου (α), γίνεται ςφνταξθ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ 

παραλαβισ ςταδίου (α). 

VII) Θ ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τον Ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί είτε τμθματικά, είτε 

ςυνολικά, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία παράδοςθσ, ςε όποιο μζροσ ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ ποιοτικι παραλαβι (ζλεγχοσ παραςτατικϊν εξοπλιςμοφ και πιςτοποιιςεων) του ςταδίου (Β1) του 

προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ εντόσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν μετά το πζρασ τθσ ποςοτικισ παραλαβισ του ςταδίου (α) όπωσ ορίηεται ςτθν παράγρ. v, 

είτε πρόκειται για τμθματικι είτε πρόκειται για ςυνολικι παράδοςθ.  

Με το τζλοσ τθσ ποιοτικισ παραλαβισ του ςταδίου (Β1) γίνεται ςφνταξθ του πρωτοκόλλου ποιοτικισ 

παραλαβισ ςταδίου (Β1). 

VIII)  Θ Επιτροπι αφοφ διαπιςτϊςει ότι ο προμθκευτισ ζχει εκτελζςει όλεσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 

ςυντάςςει πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (ι απόρριψθσ) ςτο οποίο κα αναφζρονται οι 

ποςότθτεσ των ειδϊν, θ ςυμφωνία τουσ με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και ότι τα είδθ αυτά ευρίςκονται ςε 

άριςτθ κατάςταςθ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του είδουσ από τθν επιτροπι παραλαβισ, ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

IX) Θ ςφμβαςθ ολοκλθρϊνεται μετά το πζρασ 48 μθνϊν από τθν τοποκζτθςθ και τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

Α. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ (Ρλιρθσ Επωνυμία και Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ): Διμο ………………………………..  

 

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υπ’ αρικμόν ................ για ευρϊ .......................  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………....…. ευρϊ, υπζρ 

του 

(i) *Σε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου:+ (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ ………….. 

(ii) *Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

β) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

γ) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν με αρικμό/θμερομθνία ..................... Διακιρυξθ 

..................................................... τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 

ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………...  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα 

μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Β. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ (Ρλιρθσ Επωνυμία και Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ): Διμο ………………………………..  

 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ υπ’ αρικμόν ................ για ευρϊ .......................  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………....…. ευρϊ, υπζρ 

του 

(i) *Σε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου:+ (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ ………….. 

(ii) *Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

β) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

γ) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ με αρικμό ……....... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)” (Άρκρο 5, εδάφιο 1), ςφμφωνα με τθν 

με αρικμό/θμερομθνία ........................ Διακιρυξθ ........................... τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………...  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Γ. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ (Ρλιρθσ Επωνυμία και Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ): Διμο ………………………………..  

 

Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ υπ’ αρικμόν ................ για ευρϊ .......................  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………....…. ευρϊ, υπζρ 

του 

(iii) *Σε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου:+ (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ ………….. 

(iv) *Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

β) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

γ) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν λιψθ προκαταβολισ ευρϊ ………. ςφμφωνα με (α) τθν με αρικμό ……...... ςφμβαςθ με αντικείμενο “(τίτλοσ 

ςφμβαςθσ)”, (β) τθν με αρικμό/θμερομθνία ........................ Διακιρυξθ και (γ) τθν με αρικμό ………... απόφαςθ 

κατακφρωςθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Γ. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ (Ρλιρθσ Επωνυμία και Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ): Διμο ………………………………..  

 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ υπ’ αρικμόν ................ για ευρϊ .......................  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………....…. ευρϊ, υπζρ 

του 

(v) *Σε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου:+ (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ ………….. 

(vi) *Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

β) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

γ) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων από αυτιν ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτθν με αρικμό …..... ςφμβαςθ 

με αντικείμενο “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)” (Άρκρο 5, εδάφιο 2), ςφμφωνα με τθν με αρικμό/θμερομθνία ........................ 

Διακιρυξθ …………………... 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Δ. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΓΓΤΗΗ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ (Ρλιρθσ Επωνυμία και Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ): Διμο ………………………………..  

 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ υπ’ αρικμόν ................ για ευρϊ .......................  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ……………....…. ευρϊ, υπζρ 

του 

(vii) *Σε περίπτωςθ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου:+ (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ ………….. 

(viii) *Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

β) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

γ) (πλιρθσ επωνυμία) …………… ΑΨΜ …….… Διεφκυνςθ …………..  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων από αυτιν ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτθν με αρικμό …..... ςφμβαςθ 

με αντικείμενο “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)” (Άρκρο 5, εδάφιο 3), ςφμφωνα με τθν με αρικμό/θμερομθνία ........................ 

Διακιρυξθ …………………... 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ……………………………….. 
ΔΘΜΟΣ ………………………………………..  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ …………………………………. 
ΤΜΘΜΑ ……………………………………….. 

 

 

ΧΔΓΙΟ ΥΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ: ………/…………….. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:…………………. 

(σσμπεριλαμβανομένοσ και τοσ Φ.Π.Α. 24% ή όπως θα ιστύει) 

Ανάδοχος: ………………………  

ΑΦΜ ………………………………  

………….., …/…. /201… 

 

 

ΜΕ ΘΕΜΑ 
«Ρρομικεια λαμπτιρων και φωτιςτικϊν τφπου led για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό» 

Σιμερα τθν ……./……./201.. ςτο ………………. και ςτο Κτίριο του ………………………………………………, οδόσ 

………………………………………., Τ.Κ. ………………….. …………………………, οι υπογεγραμμζνοι:  

α) αφενόσ ο/θ ……………………………………… που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά του αυτι, με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ το 

Διμο ………………………………… και  

β) αφετζρου ο/θ ………………………………… που εκπροςωπεί τθν εταιρεία …………………………………, που 

εδρεφει……………………, οδόσ ………………, αρικμόσ ………, τθλ. ……………  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Το κεςμικό πλαίςιο αναφοράσ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ οριοκετείται ενδεικτικά, 

από:  

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ-147 Α/8-8-16) Δθµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 (ΨΕΚ 143/Αϋ/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/10 (ΨΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»,Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΨΕΚ 

114/Α’/8.6.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΨΕΚ Α’ 204/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων»,  
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6. Τισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτον νομαρχιακό και 

τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

7. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΨΕΚ Αϋ112/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ,  

8. Τισ διατάξεισ του N. 4250/2014 (ΨΕΚ Αϋ74/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

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

ΟΓΑΝΫΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΫΝ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 

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

αντιγράφων εγγράφων», 

10. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 (ΨΕΚ120/A/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 

4254/2014 (ΨΕΚ 85/Α/7-4-2014),  

11. Τθν με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΨ-ΡΪ5) εγκφκλιοσ με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 

Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», 

12. Τθν υπ’ αρικμ. Ρ1/2380/18-12-2012 (ΨΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

13. Το υπ’ αρικμ. 2879/2018 (ΨΕΚ 879Β’/13/3/2018) «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν 

και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».  

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

εκδοκεί ζωσ και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 

15. Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 765/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 9θσ 

Ιουλίου 2008 για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν 

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

16. Τθν υπ’αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (Εγκφκλιοσ 22) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του 

Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων,  

17. Τθν υπ’αρ. ΔΚΡ/οικ.1211 (ΨΕΚ Β’ 2524/2016) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με 

τίτλο «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

(ΕΛΟΤ-ΕΤΕΡ), 

18. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρικμ.Ρρωτ. Δ6/7094/30.03.2011 (ΨΕΚ 918 Β’/2011). (ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟ-Η) «Ρλαίςιο 

μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ 

εκνικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ – Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων μζτρων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ – Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για τελικι χριςθ».  

19. Τθν υπ’ αρικμ. …… απόφαςθ τθσ …….θσ Συνεδρίασ (…./…./201..) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 

……………………… µε τθν οποία εγκρίκθκε θ υποβολι αιτιματοσ του Διμου προσ το Ταμείο Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων για προζγκριςθ χοριγθςθσ δανείου για τθν χρθματοδότθςθ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ με 

τίτλο «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ διόδων Ψωτοεκπομπισ (LED)».  

20. Τθν υπ. αρικμ. …………………………………απόφαςθ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων προζγκριςθσ 

χοριγθςθσ δανείου για τθν χρθματοδότθςθ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 

ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ διόδων Ψωτοεκπομπισ (LED)». 





Σελίδα | 
101 

 

 

21. Τθν υπ. αρικμ. ………απόφαςθ τθσ ……θσ Συνεδρίασ (……/……/201…) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ ςφναψθ δανείου με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων για τθν χρθματοδότθςθ υλοποίθςθσ 

τθσ προμικειασ με τίτλο «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ διόδων Ψωτοεκπομπισ 

(LED)». 

22. Τθν υπ’ αρικμ. ….απόφαςθ τθσ …..θσ Συνεδρίασ (…………..) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου ……………… 

με τθν οποία εγκρίκθκε θ προκιρυξθ δθμόςιου ανοικτοφ άνω των ορίων διαγωνιςμοφ για «Βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτισ εγκαταςτάςεισ οδοφωτιςμοφ του Διμου ……………………………………….. με τθν 

προμικεια και τθν εγκατάςταςθ ςφγχρονων φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED». 

23. Τθν απόφαςθ τθσ με αρικμό ……θσ Συνεδρίασ (…./…./201..) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου …….. 

ςχετικά με τον οριςμό των επιτροπϊν διενζργειασ και αξιολόγθςθσ και τθν απόφαςθ τθσ με αρικμό ……θσ 

Συνεδρίασ (…./…./201..) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τον οριςμό τθσ επιτροπισ ενςτάςεων, 

ςφμφωνα με το Ν.4412/2016.  

24. Το με αρικμό πρωτοκόλλου ………………ζγγραφο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου ………………  με το 

οποίο ελζγχκθκαν τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ με τίτλο 

«Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ διόδων Ψωτοεκπομπισ (LED), 

25. Tθν υπ’ αρικμό …… απόφαςθ τθσ ….θσ Συνεδρίασ (…./…../2016) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 

………………ςχετικά με τθν ζγκριςθ δαπάνθσ, διάκεςθ πίςτωςθσ προχπολογιςμοφ ζτουσ ……….., ζγκριςθ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διαμόρφωςθ όρων διακιρυξθσ, 

26. Τθν υπ’ αρικμό ….. απόφαςθ τ……………… με τθν οποία κατακυρϊκθκε οριςτικά θ προμικεια με τίτλο 

«Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ διόδων Ψωτοεκπομπισ (LED)» ςτον ανάδοχο 

«………………..» . 

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:  

 

ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Με θλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνιςμό που διενεργικθκε ςτισ ……/……/201.. με τθν αρικμ. πρωτ. 

……….…-….-201… διακιρυξθ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ 

προμικειασ με τίτλο ”Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ Διόδων Ψωτοεκπομπισ (LED)” 

κατακυρϊκθκε με βάςθ τθν απόφαςθ με αρ. …………………………………….., ςτο όνομα τ……………. ……………………… 

…………………………………, που εδρεφει ……………………, οδόσ ………………, αρικμόσ ………, τθλ ……………  

Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτα του ανακζτει τθν 

προμικεια του/των είδουσ/ειδϊν (αρικμ. ………… τθσ διακ.) ςτο δεφτερο ονομαηόμενο ςτο εξισ «Ρρομθκευτι», ο 

οποίοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια με τίτλο «Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Δθμοτικό Ψωτιςμό με χριςθ Διόδων 

Ψωτοεκπομπισ (LED)», όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα …, με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.  

Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ και Εκνικοφ Δικαίου περί ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων.  

Για όλα τα κζματα αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθ ςφμβαςθ αυτι ιςχφουν οι όροι τθσ 

Διακιρυξθσ με όλα τα παραρτιματά τθσ, θ προςφορά του προμθκευτι, θ παροφςα ςφμβαςθ και το επιςυναπτόμενο 

Ραράρτθμα 1 τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, των οποίων ο προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ 

και αποδζχεται ανεπιφφλακτα, δθλαδι τα ακόλουκα κατά ςειρά ιςχφοσ:  

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ  

β) Θ Διακιρυξθ με όλα τα Ραραρτιματά τθσ  
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γ) Θ απόφαςθ Κατακφρωςθσ  

γ) Θ προςφορά του Αναδόχου  

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τευχϊν, υπεριςχφει το τεφχοσ που είναι ανϊτερο κατά ςειρά ιςχφοσ. 

ΑΘΟ 2: ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 

οποτεδιποτε, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ, απαιτθκεί διερμθνεία ι 

μετάφραςθ από ι/και προσ τα Ελλθνικά για τθν επικοινωνία των μερϊν, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται με φροντίδα, 

δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ τθσ μετάφραςθσ και του πρωτότυπου, 

υπεριςχφει το πρωτότυπο. 

 

ΑΘΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ 
1. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ είναι … Ευρϊ (… €) χωρίσ ΨΡΑ, ι … Ευρϊ (… €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ.  

2. Το τίμθμα αυτό δεν υπόκειται ςε οιαδιποτε κλιμάκωςθ ι αφξθςθ για οποιονδιποτε λόγο, δεδομζνου ότι ο 

Ανάδοχοσ ζχει μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα 

Σφμβαςθ κακϊσ και τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και υλικοφσ πόρουσ και τα οικονομικά μεγζκθ που κα 

απαιτθκοφν για τθν καλι εκτζλεςθ του Ζργου και εγγυάται τθν ακρίβεια των επιμζρουσ ςτοιχείων του τιμιματοσ. 

Κατά ςυνζπεια, ρθτά ςυμφωνείται ότι καμία αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι δεν κα μπορεί να προβλθκεί από τον 

Ανάδοχο για οποιοδιποτε λόγο και αιτία (εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται κάτι διαφορετικό ςτθν παροφςα Σφμβαςθ), 

ιδιαίτερα δε για λόγουσ αναγόμενουσ ςε παρερμθνεία ι εςφαλμζνθ εκτίμθςθ οποιουδιποτε κζματοσ 

αναφερόμενου ςτισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα του Ζργου και ςτουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. Επιπλζον, ρθτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ παραιτείται από όλα τα 

δικαιϊματα που προκφπτουν από τα άρκρα 388, 696, 697 του ΑΚ.  

3. Οι τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, φόρουσ, δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, μεταφοράσ 

και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ προςωπικοφ, πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ 

προςωπικοφ και ειςφορζσ υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων του προςωπικοφ, άλλα δθμόςια τζλθ και λοιπζσ 

δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που κα απαιτθκεί για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ, εκτόσ από τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΨΡΑ) το ποςό του οποίου αναγράφεται χωριςτά.  

 

ΑΘΟ 4: ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
i) Θ παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τον Ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 208, 209 και 207 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα προβλζπεται ότι,  

ii) Ο εξοπλιςμόσ αρχικά κα παραδίδεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ εκτόσ και εάν διαφορετικά ςυμφωνθκεί εγγράφωσ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου. Μετά το 

πζρασ των ςταδίων παραλαβισ (α) και (β), όπωσ περιγράφονται παρακάτω ςτθν παρ. iv, ο προμθκευόμενοσ 

εξοπλιςμόσ κα εγκακίςταται από τον Ανάδοχο ςτισ κζςεισ που κα οριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

iii) Με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου που πρζπει να αιτιολογείται, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ χωρίσ να 

υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ, ι αν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν 

τα είδθ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ που ζχει οριςτεί για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ εξοπλιςμοφ τουλάχιςτον 

πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ − παράδοςθσ μπορεί να μετατίκεται. 
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Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 

κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ 

μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ − παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

iv) Λόγω του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, θ παραλαβι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα (4) ςτάδια: 

α) τθν ποςοτικι παραλαβι (μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ) – ςτάδιο Α,  

β) τθν ποιοτικι παραλαβι ςταδίου Β1 (ζλεγχοσ παραςτατικϊν εξοπλιςμοφ και πιςτοποιιςεων), 

γ) τθν ποιοτικι παραλαβι ςταδίου Β2 Ρριν τθν εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ο Ανάδοχοσ κα 

προςκομίηει δείγμα ενόσ (1) φωτιςτικοφ ςϊματοσ από κάκε τφπο από τα προσ παραλαβι φωτιςτικά 

ςϊματα. Το κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα ελζγχεται ωσ προσ τθν τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

διαφόρων θλεκτρικϊν μεγεκϊν όπωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ του 

προμθκευτι. και  

δ) τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι, μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν διαπίςτωςθ 

τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που δίνονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ, με τθν ςφνταξθ του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου παραλαβισ 

από τθν Επιτροπι.  

Πλεσ οι παραλαβζσ που κα κάνει θ Ανακζτουςα Αρχι τεκμαίρεται ότι γίνονται με επιφφλαξθ κάκε νόμιμου 

δικαιϊματόσ τθσ. Σιωπθρι παραλαβι μζρουσ ι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ προμικειασ δεν είναι νοθτι οφτε 

επιτρεπτι. Θ χριςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των παραδοτζων ι/ και των υπθρεςιϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, χωρίσ 

τθν εκπλιρωςθ όλων των προχποκζςεων παραλαβισ όπωσ οριοκετοφνται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ δεν μπορεί να 

κεωρθκεί ότι ςυνιςτά παραλαβι μζρουσ ι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ προμικειασ.  

v) Θ ποςοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τον Ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί είτε τμθματικά, είτε 

ςυνολικά, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία παράδοςθσ, ςτο κτιριο του Δθμαρχείου του Διμου 

……………………………. ςτθν δ/νςθ …………………………….., Γραφείο ………….. . 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία ποςοτικισ παράδοςθσ ορίηεται ςε ………………………θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ποςοτικι παράδοςθ του 

εξοπλιςμοφ τουλάχιςτον 5 θμζρεσ πριν. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί ωσ προσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

ποςοτικισ παράδοςθσ όςο και ωσ προσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία ποιοτικισ παραλαβισ (εγκατάςταςθ κτλ) 

φςτερα από αιτιολογθμζνο αίτθμα του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα αρχι και ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία.  

Θ ποςοτικι παραλαβι (μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ) του ςταδίου (α) του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ κα 

πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ εντόσ ……………………………. εργάςιμων θμερϊν από τθν 

αντίςτοιχθ από τον Ανάδοχο παράδοςθ, είτε πρόκειται για τμθματικι είτε πρόκειται για ςυνολικι παράδοςθ.  

Με το τζλοσ τθσ ποςοτικισ παραλαβισ του ςταδίου (α), γίνεται ςφνταξθ του πρωτοκόλλου ποςοτικισ παραλαβισ 

ςταδίου (α). 

vi) Θ ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τον Ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί είτε τμθματικά, είτε 

ςυνολικά, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία παράδοςθσ, ςτο κτιριο του Δθμαρχείου του Διμου 

……………………………. ςτθν δ/νςθ …………………………….., Γραφείο ………….. . 

Θ ποιοτικι παραλαβι του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ 

εντόσ …………………………………….εργάςιμων θμερϊν μετά το πζρασ τθσ ποςοτικισ παραλαβισ του ςταδίου (α), 

όπωσ ορίηεται ςτο παρ. v, είτε πρόκειται για τμθματικι είτε πρόκειται για ςυνολικι παράδοςθ.  

Με το τζλοσ τθσ ποιοτικισ παραλαβισ του ςταδίου (β) τθσ ποιοτικισ παραλαβισ, γίνεται ςφνταξθ του 

πρωτοκόλλου ποιοτικισ παραλαβισ ςταδίου (β). 
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vii) Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ του ςταδίου (γ) κα γίνεται μετά τθν 

εγκατάςταςθ και τθν κζςθ του ςε λειτουργία από τον Ανάδοχο.  

viii) Θ Επιτροπι αφοφ διαπιςτϊςει ότι ο προμθκευτισ ζχει εκτελζςει όλεσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςυντάςςει 

πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (ι απόρριψθσ) ςτο οποίο κα αναφζρονται οι ποςότθτεσ των 

ειδϊν, θ ςυμφωνία τουσ με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και ότι τα είδθ αυτά ευρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ. Σε 

περίπτωςθ απόρριψθσ του είδουσ από τθν επιτροπι παραλαβισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 27, παρ. 4 

και 5 του Ρ.∆. 118/2007. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρο 26, 27 και 28 του ΡΔ 118/2007. 

 

ΑΘΟ 5: ΕΓΓΥΘΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ 
1. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε, πριν τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ θ οποία 

καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ τιμισ κατακφρωςθσ του Ζργου που ανζλαβε ο Ανάδοχοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, δθλαδι ποςό …………………… €. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ χωρίσ περαιτζρω διαδικαςία ςε κάκε περίπτωςθ που ορίηεται από τθν 

παροφςα ςφμβαςθ ι όπωσ ορίηεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

2. Για τθν καλι λειτουργία των εγκατεςτθμζνων ειδϊν, για τθν περίοδο ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο 

ανάδοχοσ κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ φψουσ 10% τθσ ςυνολικισ τιμισ κατακφρωςθσ 

του ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ (ποςό …………………… €), αναλαμβάνοντασ:  

 Τθν προμικεια και αντικατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ ι του ςυνόλου του φωτιςτικοφ ςϊματοσ εφόςον 

παρουςιάςει προβλιματα καταςκευαςτικισ λειτουργίασ.  

 Τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για επίλυςθ τυχόν 

προβλθμάτων μζςω τθλεφϊνου, fax, κακϊσ και Θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

Θ εν λόγω εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα ξεκινά από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ των εγκατεςτθμζνων 

αγακϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

3. Για τθν καλι λειτουργία των εγκατεςτθμζνων ειδϊν, για τθν περίοδο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ προϊόντων μετά τθν 

λιξθ τθσ  παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ φψουσ 5% τθσ 

ςυνολικισ τιμισ κατακφρωςθσ του ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ (ποςό …………………… €), 

αναλαμβάνοντασ τθν προμικεια των προϊόντων που κα παρουςιάηουν βλάβεσ ι δυςλειτουργίεσ. Θ εν λόγω 

εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα ξεκινά από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κα ζχει 5ετι 

διάρκεια (ζωσ το δζκατο ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ). 

 

ΑΘΟ 6: ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
Το κείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων 

παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ 

που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά : θ 

Διακιρυξθ, θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου και θ Οικονομικι του Ρροςφορά, εφαρμοηομζνων επίςθσ 

ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα. 

 

ΑΘΟ 7: ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν επιτρζπεται μετά τθ ςφναψι τθσ παρά μόνο ςε αντικειμενικά εξαιρετικζσ και 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δφναται να 

γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε 

τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 
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Σε περίπτωςθ τυχόν τροποποίθςθσ κα εξαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ όπωσ 

προδιαγράφθκε. 

Τζτοια αντικειμενικι περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςυνιςτά θ αντικατάςταςθ είδουσ το οποίο είχε αρχικά 

προςφζρει ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του και ζωσ τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ ζχει πάψει 

να καταςκευάηεται ι/και ζχει αποςυρκεί από το εμπόριο. Θ τροποποίθςθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ επιτρζπεται 

κατόπιν ςχετικισ διερεφνθςθσ και αξιολόγθςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και μόνον εφόςον το είδοσ 

αντικακίςταται από νεϊτερο μοντζλο, ποιοτικά ίδιο ι ανϊτερο από πλευράσ χαρακτθριςτικϊν με το αρχικά 

προςφερόμενο, χωρίσ διαφοροποίθςθ ςτθν τιμι και τουσ όρουσ τθσ εγγφθςθσ του, και δεν ςυνιςτά αλλαγι ςτο 

φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ. 

Κάκε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ γίνεται εγγράφωσ και πριν τθν υπογραφι τθσ  λαμβάνει τθν προζγκριςθ του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

 

ΑΘΟ 8: ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 
Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ ζχει προκλθκεί ςε αυτιν 

από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ 

ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων. 

 

ΑΘΟ 9: ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ………………. μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και θ εγκατάςταςθ 

……………….. μετά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ.  

 

ΑΘΟ 10: ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
1. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ειδϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 207 του Ν.4112/2016.  

2. Τα κατά περίπτωςθ ποςοςτά προςτίμων υπολογίηονται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ τον ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ 

χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.  

3. Εφόςον με τθν απόφαςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου, παρζχεται ςε αυτόν θ δυνατότθτα να παραδϊςει τα 

υλικά μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του εισ βάροσ του προκθρυςςόμενου διαγωνιςμοφ, 

επιβάλλεται ςυνολικά πρόςτιμο για εκπρόκεςμθ παράδοςθ ίςο με ποςοςτό 10% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, 

ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ μζςα ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ιςχφουν 

και τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  

Εάν ο ζκπτωτοσ παραδϊςει τα υλικά, ο εισ βάροσ του διαγωνιςμόσ ι τα αποτελζςματα αυτοφ ματαιϊνονται, με 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  

4. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ, παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

των υλικϊν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 

οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και μετατίκεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ, παράδοςθσ.  
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5. Θ είςπραξθ του προςτίμου, γίνεται με παρακράτθςθ από το λαβείν του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ 

ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο προμθκευτισ 

δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  

6. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

 

ΑΘΟ 11: ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 
Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, 

φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ 

μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ 

ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο, εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ ι ςε 

ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

 

ΑΘΟ 12: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα 

Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 

μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ 

μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, πλθν όςων ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του, οφτε να 

υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά 

τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε 

καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 

ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα 

τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε 

περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει 

εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, 

απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, 

ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.  

Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, 

ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με 

αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι 

απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω 

ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν 

ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 

1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων 
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υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων). 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν προςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 

ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα 

επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςα 

Αρχι ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων.  

 

ΑΘΟ 13: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
Ϋσ τρόποσ πλθρωμισ ορίηεται ο ακόλουκοσ: 

… 

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται μετά τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ από τον λογαριαςμό του Διμου ……………. 

και εφόςον προςκομιςτοφν τα οριηόμενα από τον Κ.Ψ.Α.Σ παραςτατικά και δικαιολογθτικά: 

1. Τιμολόγιο 

2. Ρρακτικό παραλαβισ από το οποίο κα προκφπτει ότι παρελιφκθςαν ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ που 

ηθτικθκαν 

3. Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  

4. Απόδειξθ είςπραξθσ 

5. Εξουςιοδότθςθ 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 

2238/94 (ΨΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ψόροι και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ κακϊσ και θ κράτθςθ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

των Δθμοςίων Συμβάςεων επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, ςφμφωνα με τθν ΥΑ 5143/05-12-

2014, «Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.Α.Δ.Θ.Σ.Υ., κακϊσ και 

των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπωσ ιςχφει» (ΨΕΚ 

3335Βϋ/11-12-2014). 

Το ςφνολο τθσ πλθρωμισ του/των αναδόχου/αναδόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ςυμβατικό τίμθμα. Ο τρόποσ 

αποςτολισ και τιμολόγθςθσ των ειδϊν κα γίνονται από τον ανάδοχο μόνο κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι.  

 

ΑΘΟ 14: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
Ωωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, 

ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε 

το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθρεί τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε 

περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει 

τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν 

παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθν προμικεια, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του 

απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ο Ανάδοχοσ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτόν ι τθν Ανακζτουςα Αρχι 

πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 

πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και εξαιτίασ ι αφορμισ τθσ εκτζλεςθσ του Υποζργου και 

αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. 

Πςον αφορά ςτθν εχεμφκεια, ο Ανάδοχοσ κα λάβει κάκε πρόςφορο μζτρο υποςχόμενοσ και εγγυϊμενοσ προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ότι κάκε απαςχολοφμενοσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο αναμειγνυόμενοσ άμεςα ι ζμμεςα με τθν 

Σφμβαςθ κα τθρεί τθν υποχρζωςθ πίςτθσ και εχεμφκειασ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

Αρχισ Ανταγωνιςμοφ, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: 

 Θα απζχει από οποιαδιποτε πράξθ, ενζργεια ι παράλειψθ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και δεν κα διοχετεφει ι 

γνωςτοποιεί προσ οποιονδιποτε τρίτο όςα γνωρίηει ι είναι δυνατόν να περιζλκουν ςε γνϊςθ του ςχετικά με τθν 

προμικεια. 

 Θα κρατεί μυςτικι και δεν κα γνωςτοποιεί προσ οιονδιποτε τρίτο πλθροφορίεσ, ςτοιχεία ι δεδομζνα που είναι 

δυνατόν να γνωρίηει, ι να περιζλκουν ςε γνϊςθ του, εξ’ αιτίασ ι αφορμισ των υπθρεςιϊν που παρζχει, 

τθρϊντασ εχεμφκεια και απόρρθτο για κάκε τζτοια πλθροφορία, ςτοιχείο ι δεδομζνο. 

Θ κατά τα ωσ άνω υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ κα ιςχφει και μετά τθ λιξθ ι τθν με οποιονδιποτε τρόπο 

λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ εάν οριςτεί διαφορετικά. 

Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε τζτοιασ παραβάςεωσ τθσ εχεμφκειασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει 

αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι ηθμίασ και τθν αποηθμίωςθ τθσ ςτρεφόμενθ, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, 

εναντίον του Αναδόχου και κάκε υπαίτιου ι υπόχρεου προσ αποηθμίωςθ. 

Θ παραβίαςθ του όρου τθσ εχεμφκειασ ςυνιςτά παράβαςθ ουςιϊδουσ όρου τθσ Σφμβαςθσ και θ Ανακζτουςα Αρχι 

ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόςει τισ κυρϊςεισ του ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 15: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί τθν προμικεια με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο 

επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

 ο Ανάδοχοσ αρνείται ι αμελεί να εκτελζςει Διοικθτικζσ Εντολζσ, 

 ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

 Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ 

του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των 

περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

 Εκδοκεί αμετάκλθτθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ 

από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ 

παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 

προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ 

κεραπευκείςα. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά από αίτθςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που 

πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ προϊόντων. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 





Σελίδα | 
109 

 

 

παραςχεκζντοσ μζρουσ αυτισ κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον 

Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που υπζςτθ 

μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ ςυμβατικισ τιμισ. 

 

ΑΘΟ 16: ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ 
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων 

τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να 

χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια 

επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο 

Ανάδοχοσ ενθμερϊνει προθγουμζνωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου 

και το αντικείμενο που κα εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ ςτο 

πρόςωπό του των κριτθρίων που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ ςυνάψει ςφμβαςθ υπεργολαβίασ χωρίσ ζγκριςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, χωρίσ 

προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και κάκε άλλου 

προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ που, κατά τθν βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Σφμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί 

ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται 

για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ Υπεργολάβου για 

τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο ι κα απζκλειε από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τον ίδιο τον Ανάδοχο, αν 

περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ. 

 

ΑΘΟ 17: ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ 

αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν 

ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ 

λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, 

προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι 

(20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, 

τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 18: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. 
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Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει 

ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, 

εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, θ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε 

διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια 

ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
 
 

 
 

 

 
 




