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 ΔΗΜΟΣ  

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 

15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΠΛΗΡ.: ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Τ: 2132024170 

 

Ημερομηνία : 29/12/2020 

Αρ. Πρωτ. : 25670 

 

 

   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία 

επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED                                   

ΓΙΑ THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                     

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV : 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7 31532800-2 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 2.952.687,38 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της 
παρούσας και καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά 

για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας. 
 





Σελίδα | 2  

 

Περιεχόμενα 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ............................................................................................................................. 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................ 4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................... 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................................................................... 7 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .......................................................................... 11 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................................. 11 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ................................................................................................. 12 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ...................................................................................................................................... 13 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ........................................................................................................................... 13 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................ 13 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................ 13 
2.1.4 Γλώσσα..................................................................................................................................................... 14 
2.1.5 Εγγυήσεις ................................................................................................................................................. 15 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ....................................................................................... 15 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ............................................................................................................................. 15 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ............................................................................................................................... 16 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (α. 73 & 74 του ν. 4412/2016) ................................................................................. 17 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ................................................................... 20 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................ 20 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα..................................................................................................... 21 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ...................................... 22 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................ 23 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ................................................................................................... 25 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ............................................................................. 25 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ............................................................................................................................................ 26 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .......................................................................................................................................... 35 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 και άρθρο 87 του ν.4412/2016. ............ 35 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................ 36 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................. 37 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................ 37 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ............................................................................................. 38 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ......................................... 40 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών ........................................................................................................................................................... 43 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ............................................................................................................... 43 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................. 44 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................................... 45 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ................................................................................................. 45 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών .......................................................................................................................... 45 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ............................................. 46 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................... 48 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ] ............................................. 49 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ..................................................................................................................................... 51 
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ......................................................................... 52 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .................................................................................................. 52 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................................................................................... 52 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ................................................................................................................................................... 53 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ............................................................................................................ 53 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................... 53 
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ............................................................. 54 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .............................................................................................. 55 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ................................................................... 56 
6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ............................................................................................................................... 58 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................. 58 
6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .............................. 60 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................................................................................. 60 
6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ............................................................................................................................. 60 





Σελίδα | 3  

 

6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ................................................................................................................... 60 
6.7 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ................................................................................................................................... 61 
6.8 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -...................................................................................... 61 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Α   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ............................ 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Β  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΑ SITE ΤΟΥ Τ.Π.& Δ. ΚΑΙ Κ.Α.Π.Ε.) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (€/ΚWH) ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. .................. 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Γ   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................................................... 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Δ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ......................................................................... 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ε  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .......................................................................................................... 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΤ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ................................................................................................ 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ζ  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................................................. 63 

 





Σελίδα | 4  

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7  

Πόλη ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 15772 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2132024170 

Φαξ 2132024160 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dgrekas@zografou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.zografou.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και έχει τις κατά το Σύνταγμα και τους οικείους Νόμους αρμοδιότητες αυτού. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τη 
διεύθυνση www.zografou.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ζωγράφου.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.: 20.7135.17 με σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου των οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025, 2026 & 2027, ως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  
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ΕΤΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Κ.Α. 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  

σε ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

2020 20-7135.17 50.000,00 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

2021 20-7135.17 414.669,62 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

2022 20-7135.17 414.669,62 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

2023 20-7135.17 414.669,62 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

2024 20-7135.17 414.669,62 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

2025 20-7135.17 414.669,62 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

2026 20-7135.17 414.669,62 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

2027 20-7135.17 414.669,66 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  

                    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ             2.952.687,38 €  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η βελτίωση του Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των 
εκπομπών ρύπων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις δημοτικές εγκαταστάσεις 
οδοφωτισμού του Δήμου Ζωγράφου καθώς και η αναβάθμιση του φωτισμού σε υποφωτισμένες 
οδούς του Δήμου με την μελέτη προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» (τα προσφερόμενα υλικά 
απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με τους διεθνείς κανονισμούς 
και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των Πόλεων).  

Τα παρακάτω  φωτιστικά και λαμπτήρες LED είναι πράσινης τεχνολογίας, παρέχουν ποιοτικά και 
ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο Ζωγράφου.  

Αναλυτικότερα με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη 
λειτουργία: 
 
1. Τετρακοσίων εβδομήντα οχτώ (478) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 

125,45W  σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με 
λαμπτήρα 250W  που υπάρχουν σήμερα.  

2. Σαράντα δυο (42) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 95,45W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
250W  που υπάρχουν σήμερα.  

3. Τριακοσίων δέκα εννιά (319) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 76,19W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
250W  που υπάρχουν σήμερα. 

4. Πεντακοσίων είκοσι έξι (526) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED επί ιστού έως 55,24W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
250W  που υπάρχουν σήμερα.  

5. Τριάντα δυο (32) φωτιστικών σωμάτων τύπουLED, επί ιστού έως 37,14W σε αντικατάσταση 
των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 125W που 
υπάρχουν σήμερα. 

6. Χιλίων διακοσίων ένα (1.201) φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED, αξονικού καλλωπιστικού 
τύπου καμπάνας, έως 83,48W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  
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λαμπτήρες των 250W  που υπάρχουν σήμερα.  
7. Πεντακοσίων δέκα πέντε (515) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, 

κορυφής επί ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  
ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 150W  
που υπάρχουν σήμερα.  

8. Είκοσι εννέα (29) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί 
ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 210W  που 
υπάρχουν σήμερα.   

9. Διακοσίων (200) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί 
ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 140W  που 
υπάρχουν σήμερα.   

10. Τριακοσίων πενήντα εννιά (359) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, 
κορυφής, έως 42W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 70W που 
υπάρχουν σήμερα. 

11. Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου  LED, έως 188,24W με ειδική βάση 
στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που 
υπάρχουν σήμερα. 

12. Δώδεκα (12) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου  LED, έως 76,47W με ειδική βάση 
στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που 
υπάρχουν σήμερα.   

13. Τριάντα (30) λαμπτήρων LED τύπου Ε27  εξωτερικών χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, σε 
αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας  των 23W που υπάρχουν σήμερα.  

14. Τριάντα δυο (32) βραχιόνων στήριξης κυκλικής διατομής Φ60mm.  
 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο 
της προμήθειας διότι αφορά μια ενιαία επένδυση αντικατάστασης φωτισμού, με αντικείμενο 
την συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της συνολικής 
μείωσης των εκπομπών ρύπων και αφορά σε ένα ενιαίο δίκτυο φωτισμού εντός της 
γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.952.687,38 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.381.199,50 €,  ο ΦΠΑ: 
571.487,88€). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες ή 300 ημερολογιακές ημέρες από την 
επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 
Α.Μ. 45/2020  αναλυτική Μελέτη Προμήθειας – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικές τιμές των 
προσφερόμενων προϊόντων του Δήμου Ζωγράφου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.  
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 και άρθρο 87 του ν.4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – 
αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 
4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος ανά 
ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:   

α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως: αα) το κόστος που 
σχετίζεται με την απόκτηση, ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση, γγ) το κόστος 
συντήρησης, δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και 
ανακύκλωσης, ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της 
ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης, αγοράζοντας τη 
δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης ως 
εκάστοτε ισχύουν.  

Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ΚWh) 
κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης Προμήθειας διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)  “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4700/2020 (Ά 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4701/2020 (Ά 128) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις 
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 του ν. 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί 
Ανωνύμων Εταιριών περί εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις κείμενες διατάξεις). 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  
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 του Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών. 

 του Π.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 του Π.Δ. 39 /04-05-2017 (ΦΕΚ αρ. φύλλου  64/Α/4-5-2017) Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α/22-12-2016): Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική� Δικαιοσύνη, Τέλη - 
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.  

 του ν. 4465/2017 ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη 
συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή 
λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις. 

 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων 
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 1,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 
των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»3.   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

                                                           
1
 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 

2021  
2
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

3
       Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε 

έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων »4 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),5 

 της με αρ. Πρωτ. 56902/215/ 2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού� Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 της με αρ. Πρωτ. 57654/ 22.5.2017 (Β’1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού� 
Ηλεκτρονικού� Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».  

 της Υπ. αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/B') Απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την 
οποία καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων. 

 της Υπ. αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/B') Απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες» 

 ειδικά για τη δικαστική προστασία τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τον 
Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α') «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 86/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύουν 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Επίσης η διαδικασία διέπεται από το κάτωθι ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 
αναθέτουσα αρχή και την σχετική προμήθεια λόγω αντικειμένου αυτής:  

 

                                                           
4
 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
5
 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται 
ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  
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1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09-11-2015) όπως ισχύει, για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 
2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.  

3. Τον “Οδηγό Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις 
Οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’& Β’ όπως αυτός αναρτήθηκε από το Τ.Π.&Δ. και το Κ.Α.Π.Ε. και 
ισχύει, καθώς και τα αναρτημένα από το Τ.Π.&Δ. και Κ.Α.Π.Ε.  «Υπόδειγμα Μελέτης 
Ενεργειακής Αναβάθμισης» και «Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης 
Οδοφωτισμού». 

4. Την Εγκύκλιο 22  που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε. στις 24/10/2014  Αρ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ.658. 

5. Την Εγκύκλιο 17 που εξέδωσε το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322 βάση της οποίας 
επικαιροποιείται η εγκύκλιος 22 με το Παράρτημα Β64 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές). 

6. Το ΦΕΚ 4607 το οποίο δημοσιεύθηκε στις 13/12/2019 και καθορίζει τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές φωτιστικά σώματα LED οδοφωτισμού  (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018). 

7. Το ΦΕΚ 3347Β το οποίο δημοσιεύθηκε στις 12/12/2014 και καθορίζει τις ενδεικτικές τιμές 
για τα φωτιστικά σώματα LED οδοφωτισμού.  

8. Το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 538 το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22/02/2017 το οποίο εντάσσει το 
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. στα απαιτούμενα στοιχεία για την διάθεση ενός 
προϊόντος (ΗΗΕ) στην Ελληνική αγορά καθώς επίσης διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ν. 4412/2016 το δικαίωμα των διακινητών ΗΗΕ για την συμμετοχή τους σε δημόσιους 
διαγωνισμούς.  

9. Τον Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες & συσκευασίες) 
και τις σχετικές με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σχετικές αποφάσεις. 

10. Το  Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). 

11. Την  ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018 Υπουργική Απόφαση «Επιχειρήσεις Ενεργειακών 
Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο και Κώδικας δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών 
Υπηρεσιών (ΦΕΚ.Β’ 2672).  

12. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 με αρ. πρωτ. 1111 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
συμβάσεων η οποία εκδόθηκε στις 04/03/2016 με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής  επιλογής 
δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και κάθε 
σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ όπως εκάστοτε ισχύει. 

13. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 με αρ. πρωτ. 3802 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
συμβάσεων η οποία εκδόθηκε στις 14/06/2017 με θέμα «Τροποποίησης των συμβάσεων 
κατά την διάρκεια τους» 

14. Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

15. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α �/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική� της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 





Σελίδα | 11  

 

16. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α �/27-11-1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού�, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014). 

17. Την υπ΄ αριθμ. 128/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε στο 
Διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.  60ΣΞΩΡΦ-ΓΝΠ. 

18. Το υπ΄αριθμ. 24844/17-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα 

19. Την A.A.Y.  υπ΄ αριθμ. 640/2020 με ΑΔΑ: Ψ4Λ6ΩΡΦ-ΖΜΒ 

20. Το Πρωταρχικό αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. το οποίο έλαβε Α.Δ.Α.Μ.  
20REQ007876135 

21. Την υπ΄ αριθμ. 404/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν 
οι όροι της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και εγκρίθηκε η σχετική μελέτη  
(Τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, προϋπολογισμός) η οποία 
αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντας Α.Δ.Α(9ΥΟΣΩΡΦ-ΓΣ2) 

22. Την υπ’ αριθ. 404/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε 
η τριμελής επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών του έτους 2020 η οποία 
αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.  (9ΥΟΣΩΡΦ-ΓΣ2) 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/02/2021 και ώρα  11:00 π.μ. 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

29/12/2020  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί  και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

Η  περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.zografou.gr 
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο – Προμηθευτή. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

o H Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

o H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

o Μελέτη - Τεχνικές Προδιάγραφες - Τιμολόγιο Μελέτης σύμφωνα με την αρ. 45/2020 μελέτη 
που συντάχθηκε από το Δήμο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A).   

o Υπολογιστικό φύλλο excel (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στα site του Τ.Π.& Δ. και Κ.Α.Π.Ε.)  
βάσει του οποίου προκύπτουν τα αποτελέσματα και το σταθμισμένο κόστος έργου (€/ΚWh) 
της Μελέτης. Με χρήση από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του υπολογιστικού 
φύλλου θα προκύψει ο Ανάδοχος της προμήθειας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος 
επένδυσης (€/ ΚWh). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B). 

o Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς τα οποία προκύπτουν από το υπολογιστικό φύλλο 
και θα συμπληρώνονται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Αναλυτικά: Υποβάλλονται 
ως οικονομική προσφορά σε μορφή PDF ο πίνακας “Γενικά Δεδομένα”, σε μορφή PDF ο 
πίνακας “Νέα Φ.Σ.”, σε μορφή PDF ο πίνακας “Αποτελέσματα” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).  

o Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 

o Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε). 

o Υποδείγματα εγγυητικής Συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).  

o Tο σχέδιο της σύμβασης (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ζ). 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 
κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
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υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι μόνον έγγραφες. Ουδείς Προσφέρων δύναται να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ και 
κοινοποιούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε όσους έχουν υποβάλει αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή 
πρόσθετων πληροφοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο ΕΣΗΔΗΣ, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την 
παραλαβή των προσφορών, υπό τον όρο ότι οι ερωτήσεις ή/και τα αιτήματα έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης 
θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η παράταση των προθεσμιών.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική  γλώσσα μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί στην Αγγλική επικρατεί η ελληνική έκδοση - μετάφραση.] 

Τυχόν ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε 
από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13),που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Στα Τεύχη δημοπράτησης συμπεριλαμβάνεται πλήρες υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
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Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να 
ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή/και εμπορία 
φωτιστικού εξοπλισμού)  και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή 
βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 
75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παραπάνω 
προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών.   
Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 
ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση 
της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά 
τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά 
στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον κηρυχθούν ως ο ανάδοχος της 
προμήθειας και προ της υπογραφής της σύμβασης και να συσταθεί κοινοπραξία με ένα 
μοναδικό Α.Φ.Μ., και με ελάχιστο χρόνο διάρκειας λειτουργίας αυτής τα δέκα (10) Έτη και σε 
κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη προβλεπόμενη από την διακήρυξη διάρκεια εγγυητικής ευθύνης 
του Αναδόχου για την συντήρηση, εγγύηση, καλή λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών και 
επειδή η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την  ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παρ. 4 του ν.4412/2016. 
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής (σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) ποσού ολογράφως σαράντα επτά 
χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (47.623,99 ευρώ), σύμφωνα με 
την παρ. 1 α. 72 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 





Σελίδα | 17  

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3.1 έως 2.2.3.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (α. 73 & 74 του ν. 4412/2016) 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 





Σελίδα | 18  

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών IKE, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.     
 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους6 ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 7 
2.2.3.3. Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

                                                           
6
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

7
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, ο οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 8

 

 

                                                           
8
 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (σύμφωνα με το α. 75 του ν. 4412/2016) 

Για την διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας από τους υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς, καθώς επίσης λόγω του ειδικού αντικειμένου αυτής, για την διασφάλιση της 
Αναθέτουσας για την ομαλή χρηματοδότηση και υλοποίηση της προμήθειας καθώς και  την  
παροχή  δεκαετούς  εγγυητικής  ευθύνης  από  τους  υποψηφίους  οικονομικούς φορείς, 
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η  κάλυψη  των ελαχίστων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά 
αποτυπώνονται παρακάτω. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή η εμπορία φωτιστικού 
εξοπλισμού). Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 
χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων οικονομικών 
φορέων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσφέροντες διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και 
χρηματοδοτική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται (επί 
ποινή αποκλεισμού): 

2.2.5.1 Να προσκομίσουν όλα τα φορολογικά έντυπα δηλώσεων για κάθε μορφή εταιρείας, 
όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4172/2013 & 4308/2014 για τις οικονομικές χρήσεις 2017, 
2018, 2019 δηλαδή θα πρέπει να προσκομίσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και 
τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους,  για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 όπως προβλέπονται από 
τους  Ν.4308/2014  άρθρο 16 & Ν.2190/1920 και όπως προβλέπονται από τους ειδικούς, για 
κάθε νομική μορφή εταιρείας, νόμους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα να διαπιστώσει ότι διαθέτουν 
μέσο γενικό9 ετήσιο κύκλο εργασιών10 για τις τρεις προηγούμενες χρήσεις (ήτοι 2017, 2018, 

                                                           
9
 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 
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2019) ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει το διπλάσιο του ύψους του προϋπολογισμού της 
προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

2.2.5.2 Να δηλώνεται και να αποδεικνύεται ως ορίζεται στην παρούσα κατωτέρω, από τον 
υποψήφιο οικονομικό φορέα ότι ο μέσος ''ειδικός''11 κύκλος εργασιών (σχετικός με το 
αντικείμενο της σύμβασης) για τις τρεις προηγούμενες χρήσεις (ήτοι 2017, 2018, 2019) ο οποίος 
θα πρέπει να καλύπτει το ύψος του προϋπολογισμού της προμήθειας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

2.2.5.3  Για την απόδειξη κάλυψης της χρηματοδότησης της προμήθειας από τον ανάδοχο, 
απαιτείται να βεβαιώνεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό, η πιστοληπτική ικανότητα του 
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ίση τουλάχιστον με το ύψος του ποσού του 
προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας καθώς και την απαιτούμενη φερεγγυότητα τήρησης της 10ετους 

εγγυητικής ευθύνης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών στην παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού): 

 

2.2.6.1) να αναφέρουν λίστα με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του ίδιου αντικειμένου 

(Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών LED καθώς και βραχιόνων στήριξης και προμήθεια 

λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών 

χώρων) τις οποίες έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας (2017, 2018, 

2019) έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την ικανότητα του Οικονομικού Φορέα να καλύψει 

το μέγεθος της συγκεκριμένης προμήθειας για όλα τα προς προμήθεια είδη.  

Από την λίστα θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει προμηθεύσει κατά τη 

διάρκεια της προηγουμένης τριετίας τουλάχιστον τον συνολικό αριθμό των φωτιστικών 

σωμάτων τύπου LED του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης και  των βραχιόνων 

στήριξης καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό των λαμπτήρων οδοφωτισμού LED του ιδίου 

αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.2.6.2) Για την κάλυψη των αναγκών της ορθής υλοποίησης της προμήθειας, καθώς επίσης και 
για την άμεση κάλυψη πιθανών αστοχιών κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης των 
προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων (ελάχιστη απαίτηση εγγύησης καλής λειτουργίας 
10 ετών), όπως και για την χρονική διάρκεια της απαίτησης παροχής ανταλλακτικών (ελάχιστη 
απαίτηση 5 έτη μετά το πέρας του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών), 
απαιτείται κατά την υποβολή προσφοράς να δηλώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα 
ότι θα διαθέτει επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις κατά προτίμηση εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, με όλες τις απαιτούμενες υποδομές ανάλογες με το μέγεθος της προμήθειας 
(χώροι αποθήκευσης, χώροι-σημεία σέρβις των προϊόντων κλπ.), τις οποίες θα χρησιμοποιήσει 
εφ’ όσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Προμήθειας, και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα 

                                                                                                                                                                                              
10

 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το 
διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους 
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

11
 Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση  
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ανταπόκρισης  για  άμεση κάλυψη παροχής σέρβις - ανταλλακτικών προς την Αναθέτουσα εντός 
48 ωρών, το αργότερο, από την αναγγελία του προβλήματος. Στην ίδια δήλωση ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται ότι  θα διατηρεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις για διάρκεια 
τουλάχιστον 10 ετών όσο δηλαδή θα διαρκέσει η συμβατική υποχρέωση συντήρησης σε 
κατάσταση ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων φωτιστικών (Διευκρινίζεται ότι η διάρκεια 
ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Ελάχιστο 
εμβαδόν κάλυψης των αναγκών συντήρησης των υπό προμήθεια προϊόντων ορίζεται στα 
100m2 ανά 1.000 τεμάχια φωτιστικών σωμάτων (όπως προκύπτει από τον ελάχιστο όγκο ανά 
φωτιστικό σώμα). 

2.2.6.3) Ο οικονομικός φορέας, για την υλοποίηση και εκτέλεση της προμήθειας, δύναται να 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση 
με την Αναθέτουσα, είναι όμως υποχρεωμένοι να τηρούν όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Διακήρυξη. Ο οικονομικός φορέας ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων 
του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και 
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ή 
μη υπεργολάβου για την εγκατάσταση του φωτιστικού εξοπλισμού απαιτείται η ύπαρξη άδειας 
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 

2.2.6.4) τα προσφερόμενα είδη για τα οποία απαιτείται να βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
αυτών επαληθευμένη από τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά: 

 Εργαστηριακών ελέγχων κατά το Πρότυπο LM80. 

 Εκθέσεις Μετρήσεων κατά τα Πρότυπα IES-LM-79-08 (2008) και EN 13032-1 (2005-03-
11). 

 Φωτοτεχνικές μελέτες από αναγνωρισμένο φορέα, έτσι ώστε να προκύπτει ότι 
καλύπτονται οι απαιτήσεις φωτισμού κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τις τυπικές οδούς 
όπως αυτές απεικονίζονται στην Μελέτη της παρούσης  διακήρυξης.   

 Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία θα φέρουν το όνομα του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου προμηθευτή 
(εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου εφ' όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο 
κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1), ο οποίος καθίσταται ως ο 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε., 
κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η 
ασφαλή λειτουργία αυτών. 

 Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, το οποίο θα 
πιστοποιεί ότι συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό RoHS, για περιορισμό 
χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν (επί ποινή 
αποκλεισμού) να συμμορφώνονται με: 

2.2.7.1) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί ότι 
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της 
ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ.Β’ 2672), καθώς και ότι  για  τα 
προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες οι υποψήφιοι οικονομικοί φορές θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ 
(όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) για τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες & 
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συσκευασίες) καθώς επίσης και την υποχρέωση απόδειξης της εγγραφής τους στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον 
Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους 
ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 
538/22/02/2017 “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης” βάσει της 
οποίας “το  πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την διάθεση 
ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 
το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς  όπως 
αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.   
2.2.7.2)  Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 από το οποίο θα 
προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

2.2.7.3)  Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει 
πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 από τα οποία θα προκύπτει το 
σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

2.2.7.4)  Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει 
πιστοποιητικό υγείας και ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001 από τα οποία θα 
προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

2.2.7.5)  Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο 
κατασκευαστής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με 
τον διαγωνισμό αντικείμενο.  

2.2.7.6)  Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο 
κατασκευαστής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον 
διαγωνισμό αντικείμενο.  

2.2.7.7)  Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο 
κατασκευαστής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό 
υγείας και ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με 
τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 
επάρκειας12 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που 
δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά 
τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται 
ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του 
αντικειμένου του διαγωνισμού στο οποίο αφορά η δάνεια εμπειρία µε τον διαγωνιζόμενο, πριν 
την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται 
ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον 
προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης 
του αντικειμένου του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις της διακήρυξης για 
τις υπηρεσίες στις οποίες αφορά η δάνεια εμπειρία.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής 
επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν 
στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή 
τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων αυτών.  

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την 
προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται 
ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν 
οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

                                                           
12

  Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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► Διευκρίνιση: Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 
διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω   Υπεύθυνες Δηλώσεις   
Ν.1599/1986 (Α΄75),   [πλην του Ε.Ε.Ε.Σ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου 
περιγράφεται στην διακήρυξη σύμφωνα με το νόμο] υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται  από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Οι παρέχοντες δάνεια εμπειρία υποχρεούνται στη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του 
Προσφέροντος. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 
και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ13 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 114 
προσφορών15. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών16. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

                                                           
13

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

14
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

15
        Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 

16
        Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα17 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.18  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα19 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201620. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά21: 

                                                           
17

 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
18

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

19
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας  

20
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

21
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι 
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 
73 και 74 του Ν4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν.  Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων 
απαιτείται η προσκόμιση των παραπάνω από όλα τα μέλη αυτών.  

 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2  Πιστοποιητικό αρμόδιας ανά περίπτωση αρχής, που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο Θα 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές και 
φορολογικές του υποχρεώσεις 

- Ειδικότερα το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους και αμειβόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της 
ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους αυτούς. Για την τεκμηρίωση της 
ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε Χώρας) στην οποία θα δηλώνονται 
όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής 
από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους απασχολούμενούς της και ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης β) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση γ) 
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του22 από 
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού23 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

                                                           

22
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
23

   Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η 
προσκόμιση των παραπάνω από όλα τα μέλη αυτών. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση. Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων 
απαιτείται η προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού από όλα τα μέλη αυτών. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στις υπό-παραγράφους γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ της παραγράφου 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού.  

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η 
προσκόμιση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα μέλη αυτών.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών24, εφόσον ο 
υποψήφιος  ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές,  το οποίο να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση 
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 

                                                           
24

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, 
αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η 
προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από όλα τα μέλη αυτών.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών 
οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα 
μέλη αυτών.  

 

B.2.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.4 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω: 

Για την παράγραφο 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού 
ή Βιομηχανικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή 
Βιομηχανικού επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα  καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, όπου θα 
αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο 
οικείο επιμελητήριο.   

Για την μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την προσκόμιση της σχετικής 
καρτέλας (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet). 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
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Β.3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.5 
(απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας) οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

Για την παράγραφο 2.2.5.1. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όλα τα φορολογικά έντυπα 
δηλώσεων  για κάθε μορφή εταιρείας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4172/2013 & 
4308/2014 για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019. Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις 
ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους,  για τις χρήσεις 
2017, 2018, 2019 όπως προβλέπονται από τους  Ν.4308/2014  άρθρο 16, Ν.2190/1920.  

Αναλυτικά: Οι προσωπικές εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. , ατομικές κ.λ.π)  που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 τις υποβληθείσες  
δηλώσεις αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος εντύπων Ε3 που προβλέπεται  από 
την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση.  Τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π) για τις χρήσεις 
2017, 2018, 2019 πρέπει να προσκομίσουν τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ν. Όλες οι  
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π), για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 θα πρέπει να 
προσκομίσουν κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, έντυπο Β.6. σύμφωνα με  τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 άρθρο 16 παρ. 8. Οι  προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., 
ατομικές κ.λ.π)  που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις 
χρήσεις 2017, 2018, 2019 τις υποβληθείσες  δηλώσεις αναλυτικών στοιχείων φορολογίας 
εισοδήματος εντύπων Ε3 που προβλέπεται  από την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση.  Τα 
νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π) για τις  χρήσεις 2017, 2018, 2019 πρέπει να προσκομίσουν τα 
έντυπαφορολογίας εισοδήματος Ν. Όλες οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π), 
πρέπει να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 ισολογισμό κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων σύμφωνα με  τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 άρθρο 16 παρ. 
3,4,5,6,7. 

Τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.  υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 
2018, 2019 τις υποβληθείσες δηλώσεις αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος 
εντύπων Ε3 που προβλέπεται  από την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση. Για τις χρήσεις 
2017, 2018, 2019 πρέπει να προσκομίσουν τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ν. Όλα τα 
νομικά πρόσωπα για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 υποχρεούνται να προσκομίσουν ισολογισμό 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
4308/2014 άρθρο 16 παρ. 3, 4, 5, 6, 7. 
Τα νομικά πρόσωπα  Α.Ε., Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε.  υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου η οποία θα αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο η 
δημοσίευση και ανάρτηση  των Ισολογισμών της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η.,  για τις 
χρήσεις 2017, 2018, 2019 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
Στην περίπτωση ενώσεων – συμπράξεων - κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η 
προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης από όλα 
τα μέλη αυτών. 
 
Για την παράγραφο 2.2.5.2. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα  δηλώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ότι  ο μέσος “ειδικός” κύκλος εργασιών 
(σχετικού με το αντικείμενο της σύμβασης) καλύπτει το ύψος του προϋπολογισμού της 
προμήθειας  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019. Η παραπάνω 
δήλωσή θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης) τα οποία 
τεκμηριώνουν το ύψος του μέσου ειδικού κύκλου εργασιών. 
 
Για την παράγραφο 2.2.5.3. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαίωση τραπεζικού 
ιδρύματος της χώρας, ή άλλου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος της Ε.Ε. με το ύψος σε 
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ευρώ της πιστοληπτικής τους ικανότητας  του υποψήφιου οικονομικού φορέα και ότι αυτό 
ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
Β.4. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.6. 
(απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 
 

Για την παράγραφο 2.2.6.1) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποδεικτικά προμήθειας - 

βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής, εγκατάστασης και καλής λειτουργίας – βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης τα οποία θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια 

πώλησης), από συμβάσεις προμήθειας του ιδίου αντικειμένου της παρούσας σύμβασης οι 

οποίες έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα. 

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται : 

Ι. Εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή με πιστοποιητικά – βεβαιώσεις/πρωτόκολλα 

παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί - θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.  

ΙΙ. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με υπεύθυνη Δήλωση - βεβαίωση του αγοραστή η 

οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό του τόπου εγκατάστασης - βεβαίωση ή πρωτόκολλο 

παραλαβής, εγκατάστασης και καλής λειτουργίας - των φωτιστικών και λαμπτήρων κατάλληλων 

για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων και βραχιόνων στήριξης από 

τον τελικό αποδέκτη της προμήθειας και εγκατάστασης.  

Τα ανωτέρω αποδεικτικά θα συνοδεύουν την αναλυτική λίστα με τις κυριότερες παραδόσεις 

από συμβάσεις προμηθειών του ίδιου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης “Προμήθεια 

φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και 

κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων” τις οποίες έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της  

προηγουμένης τριετίας, έτσι ώστε η Αναθέτουσα να διαπιστώσει την ικανότητα και αξιοπιστία 

του Οικονομικού Φορέα να καλύψει το μέγεθος της συγκεκριμένης προμήθειας. Στην 

παραπάνω λίστα να αναφέρεται αναλυτικά: ο αγοραστής, ο τελικός αποδέκτης της προμήθειας 

και ο τόπος εγκατάστασης, η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, ο αριθμός του 

παραστατικού πώλησης,  η αξία σε € χωρίς ΦΠΑ, η ποσότητα σε τεμάχια των φωτιστικών, των 

βραχιόνων και των λαμπτήρων LED, ο τύπος και περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών έτσι 

ώστε να προκύπτει η υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών φωτιστικών, βραχιόνων και 

λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών 

χώρων και να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει προμηθεύσει κατά τη 

διάρκεια της προηγουμένης τριετίας τουλάχιστον τον συνολικό αριθμό των φωτιστικών 

σωμάτων τύπου LED και βραχιόνων του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης καθώς 

επίσης και τον συνολικό αριθμό των λαμπτήρων LED του ιδίου αντικειμένου της παρούσας 

διακήρυξης.  

 
Για την παράγραφο 2.2.6.2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση κατά την υποβολή προσφοράς στην οποία θα δηλώνεται η δέσμευση για πλήρωση της 
απαίτησης του 2.2.6.2. της διακήρυξης σε περίπτωση ανάδειξης αυτού ως οριστικού αναδόχου, 
με  έγγραφη περιγραφή – αναφορά στον τρόπο και τα μέσα ανταπόκρισης εντός 48 ωρών. Σε 
απόδειξη του περιεχομένου της ΥΔ θα προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τα 
οποία προκύπτουν τα χαρακτηριστικά ήτοι ενδεικτικά εμβαδόν, διεύθυνση, άδεια χρήσης ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κατά νόμο χρήση των εγκαταστάσεων για τους 
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σκοπούς της παρούσας διακήρυξης. Επίσης θα προσκομισθούν νομιμοποιητικά έγγραφα των 
εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλοι κτήσης ή προσύμφωνο ή συμφωνητικό 
ενοικίασης ή σχετικό έγγραφο ιδιοκτησίας ή  έγγραφο μελλοντικής παραχώρησης χρήσης αυτών  
ή άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο κατά την κρίση του 
υποψηφίου) καθώς επίσης και θεωρημένο σχέδιο – κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων, 
βάσει των οποίων η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη των 
απαιτούμενων υποδομών καθώς και την Νόμιμη χρήση αυτών, τις οποίες θα διαθέτει ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας για την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας και για χρονικό 
διάστημα 10 ετών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, αλλά και κάθε στοιχείο 
αποδεικτικό της ανταπόκρισης εντός 48 ωρών. Όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι 
ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν δηλωθεί, απαιτείται και  Υ.Δ. από τον 
ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται εφ’ όσον ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας αναδειχθεί ως οριστικός ανάδοχος της προμήθειας να παραχωρήσει τις 
απαιτούμενες από την σύμβαση εγκαταστάσεις και για χρονικό διάστημα 10 ετών σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται για τον χώρο 
είναι αληθή και ακριβή. Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών 
φορέων απαιτείται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση να είναι υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη 
αυτών. 
 
Για την παράγραφο 2.2.6.3) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε κάθε περίπτωση χρήσης ή 
μη υπεργολάβου άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 
Επιπλέον στην περίπτωση χρήσης υπεργολάβου για την εκτέλεση της εγκατάστασης του 
φωτιστικού εξοπλισμού οι οικονομικοί φορείς εκτός από την άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ 
ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α του υπεργολάβου, προσκομίζουν 
υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου θεωρημένη από Αρμόδια αρχή στην οποία θα  δηλώνεται 
ότι: αποδέχεται να εγκαταστήσει ως υπεργολάβος του Αναδόχου οικονομικού φορέα τα 
φωτιστικά σώματα της προμήθειας στα σημεία τα οποία θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία 
της Αναθέτουσας. 
 
Για την παράγραφο 2.2.6.4) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 
 
Α. Επίσημες εκθέσεις εργαστηριακών ελέγχων κατά το Πρότυπο LM80 των διόδων 
φωτοεκπομπής (LED) τους οποίους χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες.   
 
Β. Επίσημη Έκθεση Μετρήσεων του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, η 
οποία θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο η οποία θα συνοδεύεται από σχετική 
Βεβαίωση του Εργαστηρίου, βάσει της οποίας θα πιστοποιείται ο κωδικός ονομασίας του κάθε 
προσφερόμενου φωτιστικού και λαμπτήρα καθώς και η συνολική ενεργός ισχύς (W) του 
φωτιστικού συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: IES-LM-79-08 (2008) & EN 13032-1 
(2005-03-11).  
 
Γ. Επίσημη Έκθεση Μετρήσεων του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, η 
οποία θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο η οποία θα συνοδεύεται από σχετική 
Βεβαίωση του Εργαστηρίου, βάσει της οποίας θα πιστοποιείται ο κωδικός ονομασίας του κάθε 
προσφερόμενου φωτιστικού και λαμπτήρα καθώς και η συνολική φωτεινή ροή (σε Lumen)  του 
φωτιστικού συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: IES-LM-79-08 (2008) & EN 13032-1 
(2005-03-11). 
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Δ. Φωτοτεχνικές μελέτες από αναγνωρισμένο φορέα, έτσι ώστε να προκύπτει ότι καλύπτονται 
οι απαιτήσεις φωτισμού κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τις τυπικές οδούς όπως αυτές 
απεικονίζονται στην Μελέτη (Παράρτημα Α) της παρούσης  διακήρυξης.   
 
Ε. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία θα φέρουν το όνομα του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου οικονομικού φορέα  
(εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου εφ' όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής του 
τελικού προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 
παρ.1), ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων 
εντός της αγοράς της Ε.Ε., κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής λειτουργία αυτών και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα (standards) ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Tο φωτιστικό καθώς επίσης και το τροφοδοτικό αυτού πρέπει να συμμορφώνονται με όλα  τα 
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 
55015, EN 61547, EN 62471 (σύμφωνα με το table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
πλήρως η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).  
Ο λαμπτήρας πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 
55015, EN 62560, EN 62493, EN 61547, EN 62471, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής   λειτουργία του λαμπτήρα. 
 
Από τα πιστοποιητικά CE θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προκύπτει το όνομα του 
εργαστήριου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι καθώς και ο ειδικός 
αριθμός εργαστηριακού ελέγχου (test report number) των προσφερόμενων φωτιστικών και 
λαμπτήρων έτσι ώστε η Αναθέτουσα να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο διαπίστευσης των 
παραπάνω προτύπων για το κάθε προσφερόμενο είδος φωτιστικού και λαμπτήρα.  
Επιπλέον απαιτείται για τα εργαστήρια στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι 
συμμόρφωσης με τα παραπάνω πρότυπα ΕΝ των πιστοποιητικών CE, η προσκόμιση 
διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025 από ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης.       
 
ΣΤ. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, η οποία 
πιστοποιεί ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες LED συμμορφώνονται με τον 
ευρωπαϊκό κανονισμό RoHS, για περιορισμό χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών (σύμφωνα 
με την οδηγία 2011 / 65 / ΕΕ, κατά IEC 62321 ). 
 
Β.5.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.7. 
(Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 
 
Για την παράγραφο 2.2.7.1) Για την απόδειξη εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της 
ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ.Β’ 2672) απαιτείται η προσκόμιση 
βεβαίωσης εγγραφής του Οικονομικού φορέα. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
και βεβαίωση συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως 
προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες & 
συσκευασίες) καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό 
Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους 





Σελίδα | 34  

 

ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 
538/22/02/2017 “ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης” βάσει της 
οποίας “το  πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την διάθεση 
ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 
το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς  όπως 
αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.  
 
Για την παράγραφο 2.2.7.2) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό 
αντικείμενο.  
 
Για την παράγραφο 2.2.7.3) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 του κατασκευαστικού οίκου του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό 
αντικείμενο. 
 
Για την παράγραφο 2.2.7.4) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
υγείας και ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001  του κατασκευαστικού οίκου του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό 
αντικείμενο.  
 
Για την παράγραφο 2.2.7.5) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο 
κατασκευαστικός οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) προσκομίζουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με 
τον διαγωνισμό αντικείμενο.  
 
Για την παράγραφο 2.2.7.6) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο 
κατασκευαστικός οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον 
διαγωνισμό αντικείμενο.  
 
Για την παράγραφο 2.2.7.7) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο 
κατασκευαστικός οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος)  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
υγείας και ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001  από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με 
τον διαγωνισμό αντικείμενο. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016 αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν 
τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή τα απαιτούμενα βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης αντίστοιχα. 
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
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πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί 
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω λόγω των ειδικών απαιτήσεων της διακήρυξης, του μέγεθος του έργου, του τρόπο 
υλοποίησης και χρηματοδότησής τους, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 
παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 και άρθρο 87 του 
ν.4412/2016. 

 
Κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – 
αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 
4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος 
επένδυσης € ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της 
προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016.  
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Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:   
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως: αα) το κόστος που 
σχετίζεται με την απόκτηση, ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση, γγ) το κόστος 
συντήρησης, δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και 
ανακύκλωσης, ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της 
ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης, αγοράζοντας τη 
δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης ως 
εκάστοτε ισχύουν.  
 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
 

Σύμφωνα με το άρθρο Δ παράγραφος Δ2 του Οδηγού Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’& Β’ όπως αυτός αναρτήθηκε από το 
Τ.Π.&Δ. και το Κ.Α.Π.Ε. και ισχύει. Επιπλέον γίνεται χρήση του παρακάτω μαθηματικού τύπου 
στο υπολογιστικό φύλλο excel (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας)  όπως αυτό αναρτήθηκε από το 
Τ.Π.&Δ. και το Κ.Α.Π.Ε., και με χρήση αυτού από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς θα 
προκύπτει το Σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ΚWh). 

Το οικονομικό κριτήριο αξιολόγησης κόστους θα υπολογίζεται με τον κάτωθι μαθηματικό τύπο: 
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Όπου: 
SK = Σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/kWh) 
KEΠΕΝ = Κόστος επένδυσης (€) 
t = Χρόνος διάρκειας ζωής (λαμβάνεται ίσο με 15 χρόνια, δηλαδή ελάχιστος χρόνος ζωής 
πάνω από 50.000 ώρες/έτος, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση της Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής 
Προδιαγραφής (ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 «Ανωδομή Φωτισμού» βάσει της με αριθμ. πρωτ. 
ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016 εγκυκλίου 17 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), 
PV = Παρούσα αξία 

ΚΜΕΤΑ  = Ετήσιο κόστος λειτουργίας ΜΕΤΑ (€/έτος) 
ΕΠΡΙΝ  = Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΙΝ (kWh/έτος) 
ΕΜΕΤΑ  = Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕΤΑ (kWh/έτος). 
 
Η παρούσα αξία μιας μελλοντικής χρηματοροής, F, υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 
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F
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Όπου: 
F = το κεφάλαιο (€) 
p = Επιτόκιο προεξόφλησης (=5%) 
 

Το σταθμισμένο κόστος επένδυσης (SK) και η παρούσα αξία (PV) υπολογίζονται στο 
Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού των ΟΤΑ. 
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Ο παραπάνω τύπος αποτελεί τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 13 του Ν.4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς 
όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε 
παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87. 

Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ΚWh) 
κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας. 

Οι προσφερόμενες τιμές βάσει των οποίων θα προκύπτει το κόστος της επένδυσης (ΚΕΠΕΝ) θα 
πρέπει να είναι ίσες η χαμηλότερες από τις ενδεικτικές τιμές των προσφερόμενων ειδών όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην μελέτη (Παράρτημα Α) του τεύχους της διακήρυξης.  

Προσφορές που θα φέρουν τιμές υψηλότερες των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού της 
Μελέτης (όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
δεν θα αξιολογούνται. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Επισημαίνεται ότι, η κατάταξη των προσφορών η οποία προκύπτει από το σύστημα της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι το σύστημα δεν είναι 
προσαρμοσμένο για την επιλογή αναδόχου βάσει του σταθμισμένου κόστους επένδυσης (€/ 
ΚWh). 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  
 
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα 
όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγω αποκλεισμού 
από το διαγωνισμό. 
 
Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και 
εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. 
 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι επικυρωμένες από αρμόδια Αρχή. Επίσης, επί ποινή 
αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο της 
προσφοράς καθώς και η συσκευασία των δειγμάτων θα φέρουν την φυσική σφραγίδα και 
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης εταιρίας (οποιασδήποτε νομικής 
μορφής).    
 
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση 
από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή 
θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 
 
 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά (όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τα οποία βρίσκονται εντός του φακέλου της 
Προσφοράς) είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και με 
ρητή και ειδική σχετική εντολή. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5 ), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 25 26. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 
3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν 
με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της27. 
 

                                                           
25

 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του 
άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

26
 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
27

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα28, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Εφόσον οι απαιτήσεις της προκήρυξης για την τεχνική και οικονομική προσφορά δεν 
έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας 
επισυνάπτει στην τεχνική και οικονομική του προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (pdf).   
 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης. 
 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και μετά από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, τα δείγματα όλων των προσφερόμενων προϊόντων (βλ. άρθρο 6.5 της 
παρούσης),  καθώς επίσης σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει καθόλου το ανωτέρω φυσικό 
αρχείο (δείγματα και φυσικός φάκελος προσφοράς) ή το προσκομίσει εκπρόθεσμα τότε η 
ηλεκτρονική προσφορά του δεν αποσφραγίζεται και απορρίπτεται από την ηλεκτρονική 
διαδικασία του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 

                                                           
28

 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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Αναλυτικά : 
Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν φυσικό σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του 
οποίου αναγράφονται τα εξής: 
 
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

- ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

- Αριθμός Διακήρυξης: 

- Τίτλος της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED 

ΓΙΑ THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»   

- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), όπως 

ορίζεται στο Άρθ. 1.5  της παρούσης. 

- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του ανωτέρω, κυρίως φακέλου, περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποφάκελοι, οι οποίοι θα 
φέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
α) Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς 

γ) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Γ της παρούσης) 
 
Εξωτερικά στην συσκευασία των δειγμάτων θα αναγράφονται τα εξής : 
 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

- ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

- Αριθμός Διακήρυξης: 

- Τίτλος της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED 

ΓΙΑ THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»   

- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), όπως 

ορίζεται στο Άρθ. 1.5  της παρούσης. 

- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας29. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν30: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, 

                                                           
29

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα 
να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο 
περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

30
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) της παραγράφου 
2.2.9.2.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XLΜ και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 
οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”. 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef
_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61   
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα – Τεχνική επάρκεια του υποψήφιου οικονομικού 
φορέα καθώς και η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών. 

Ειδικότερα εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα “αποδεικτικά μέσα” της παραγράφου 2.2.9.2 
εντός της τεχνικής προσφοράς θα εμπεριέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα : 

α)  Συμπληρωμένος πίνακας Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες πληροφορίες όπως 
αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα 
Εταιρία 

Κατασκευής 

Τύπος 
Μοντέλου 

      

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  
Χρόνος Παράδοσης: 

Χρόνος Εγγύησης: 
 
β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει , στην οποία θα δηλώνονται: 

-  η χώρα κατασκευής και προελεύσεως του τελικού προσφερομένου είδους. 

-  το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό υπό προμήθεια είδος, ο τόπος 
εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής των προσφερόμενων προϊόντων. 

-  η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης  

- ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη δυνατότητα 
παροχής ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης του 
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χρόνου εγγύησης των προσφερόμενων φωτιστικών. 

 
γ)    Αναλυτική Τεχνική περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών που θέτει η παρούσα 
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

 
δ) Τα IES αρχεία των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων LED σε ηλεκτρονική 

μορφή. 
 
ε)  Διαγράμματα διάχυσης φωτός για το κάθε προσφερόμενο προϊόν. 
 
στ)  Όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό δεν είναι ο ίδιος ο 

κατασκευαστής των τελικών προσφερόμενων προϊόντων αλλά έμπορος, απαιτείται επί 
ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει συμβόλαιο αντιπροσώπευσης το οποίο θα έχει 
συνάψει με τον οίκο κατασκευής των τελικών προσφερόμενων προϊόντων (φωτιστικών και 
λαμπτήρων LED), το οποίο θα εμπεριέχει τον όρο κάλυψης απευθείας από τον 
κατασκευαστή προς την Αναθέτουσα, οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον 
χρόνο της 10ετους εγγύησης καλής λειτουργίας που δίνεται ανά προϊόν από τον υποψήφιο 
οικονομικό φορέα (επικυρωμένο από αρμόδια αρχή ανά χώρα προέλευσης του 
κατασκευαστή, το οποίο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο 
Εξωτερικών).  

           Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό δεν είναι ο 
επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των τελικών προσφερόμενων προϊόντων 
(φωτιστικών και λαμπτήρων LED), απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση από 
αυτόν επίσημης βεβαίωσης (επικυρωμένη από αρμόδια αρχή, ανά χώρα προέλευσης του 
κατασκευαστή, η οποία θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο 
Εξωτερικών) κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς την Αναθέτουσα 
οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο της 10ετους εγγύησης καλής 
λειτουργίας που δίνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ανά προϊόν. 

 
ζ)  Βεβαίωση εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση προϊόντων καθώς και τεχνικής 

βοήθειας εκ μέρους του υποψήφιου οικονομικού φορέα. 
 
η)  Επίσημο κατάλογο (prospectus) του υποψήφιου οικονομικού φορέα ο οποίος θα 

εμπεριέχει τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι τα 
προσφερόμενα είδη είναι από τα κύρια είδη της δραστηριότητας του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα και θα είναι δημοσιευμένος στο επίσημο site του διαγωνιζόμενου 
οικονομικού φορέα, έτσι ώστε η υπηρεσία να μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την 
αυθεντικότητα αυτού, καθώς επίσης να διαπιστεύσει τα ειδικά τεχνικά στοιχεία των 
προσφερόμενων προϊόντων τα οποία έχουν υποβληθεί εντός του φακέλου προσφοράς. 

 
θ) Γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή του τελικού προσφερόμενου είδους (φωτιστικά και 

λαμπτήρες LED) καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου  6.6 (εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας) της 
παρούσης. 

 
ι) Στην περίπτωση χρήσης υπεργολάβων από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα απαιτείται η 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα 
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του/των υπεργολάβων καθώς και το τμήμα της συμβάσης 
που προτίθεται να αναθέσει ως υπεργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 





Σελίδα | 43  

 

 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στο άρθρο 2.3 της παρούσας 
κριτήριο ανάθεσης με χρήση από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του υπολογιστικού 
φύλλου (excel) Παράρτημα Β της παρούσης. Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται 
εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης € ανά ΚWh του κύκλου ζωής της επένδυσης σε 
παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 
4412/2016. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς τοποθετώντας στις διαμορφούμενες (ξεκλείδωτες με κίτρινο 
φόντο) θέσεις του υπολογιστικού φύλλου (Παράρτημα Β της παρούσης) την προσφερόμενη τιμή 
για την αφαίρεση των φωτιστικών σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου 
ιστού,  την προσφερόμενη τιμή προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα  (πίνακας Γενικά 
δεδομένα - θέση Τιμή Μονάδας σε €), τις προσφερόμενες τιμές ανά φωτιστικό σώμα 
εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία και την προσφερόμενη τιμή ανά λαμπτήρα (πίνακας Νέα 
ΦΣ – θέση Τιμή Μονάδος), καθώς επίσης και τα ποιοτικά στοιχεία απόδοσης (πίνακας Νέα ΦΣ – 
θέση Lumen φωτιστικού και απόδοση φωτιστικού lm/W) του κάθε προσφερόμενου φωτιστικού 
και λαμπτήρα, προκύπτει η οικονομική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα όπως 
αυτή φαίνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. 

Εφ’ όσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Γ  της παρούσας 
διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, β) 
προσφορές που θα φέρουν τιμές υψηλότερες των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού της 
Μελέτης (όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α της παρούσης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δέκα (10) μηνών (300 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
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παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών31 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

o Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 12/02/2021 και ώρα 11.00 π.μ.  

o Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

o Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου32.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μαζί με αντίγραφο του/ων πρακτικού/ών του αντίστοιχου σταδίου 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες33. Κατά 

                                                           
31

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  

32
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
33

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, ενώ κωλύει τη σύναψη σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική 
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω 
σταδίου 34. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ κωλύει τη σύναψη σύμβασης. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή35 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία του σταθμισμένου  κόστους επένδυσης € ανά ΚWh, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης36 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 
ημερών37  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 

                                                           
34

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
35

 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
36

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
37

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
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2.2.4 -2.2.8  αυτής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει ήδη κατά το χρονικό διάστημα που ο 
προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται από την αναθέτουσα αρχή να τα προσκομίσει 
επικαιροποιημένα, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές38. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 
και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ 
του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.39 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά40 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του41.  

                                                           
38

   Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
39

   Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. 
β’ του ν. 4605/2019. 

40
   Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 

41
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, 
που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της  παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρο, 324 του ν. 4700/2020  εφόσον απαιτείται και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης42. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες43 από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

                                                           
42

   Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή 
διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

43
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά44. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των ορίων] 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:   

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή   

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.   

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.   

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..    

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 

                                                           
44

   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
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κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.45  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας46. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής 
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε 
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής47. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ48. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου49. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

                                                           
45

   Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
46

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

47
   Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

48
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
49

   Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.  

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής50. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά51. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 
371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 
το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
51

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ της Διακήρυξης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 52 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας η οποία θα 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργίας, 10ετούς διάρκειας, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, η 
οποία παραμένει στην Αναθέτουσα, για τα επόμενα 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της σύμβασης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της εγγυητικής ευθύνης 10ετούς διάρκειας 
από τον Ανάδοχο.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης53  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης , 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής, Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  

 Μετά την αντίστοιχη ποσοτική παραλαβή των υλικών στην αποθήκη του Δήμου, από την 
Αναθέτουσα (1η πληρωμή ήτοι 50.000,00€).  

 

 Το υπόλοιπο της συνολικής συμβατικής αξίας, ύστερα από την παραλαβή των υλικών και 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα: 

 
 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

σε ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 (ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

3η  ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

4η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

36 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

5η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

48 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

6η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

60 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

7η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

72 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

8η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,66 

84 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα 
γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα και ύστερα από την προσκόμιση όλων των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με την πληρωμή του συνολικού συμβατικού τιμήματος γίνεται η προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού άνευ 
Φ.Π.Α..  

Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από 
Σύμβαση προμήθειας. 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική 
Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή 
εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής 
επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους 
οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των 
απαιτήσεων γίνεται με τις διατυπώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος54  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 





Σελίδα | 56  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο55 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας.  
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από 
το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων56   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201657. Πριν από 
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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6.       ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται 
στο Παράρτημα Α της παρούσης, καθώς επίσης και να εγκαταστήσει τα φωτιστικά σώματα LED 
σε πλήρη λειτουργία, σε δέκα (10) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης), στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1658  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα - Ζ (Σχέδιο σύμβασης της 
παρούσας). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται: 1) ποσοτική παραλαβή 
στην αποθήκη την οποία έχει υποδείξει η Αναθέτουσα και 2) ποιοτικός έλεγχος των 
εγκατεστημένων φωτιστικών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αυτών. Ο ποιοτικός 
έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) μακροσκοπικό έλεγχο, β) 
δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία ορθής λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  
με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

Η παραλαβή των υλικών μπορεί να γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & 
Παρακολούθησης.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την 
προγραμματισμένη μέρα κάθε παράδοσης για την παραλαβή της. Η ποσοτική παραλαβή των 
υλικών στην αποθήκη την οποία έχει υποδείξει η Αναθέτουσα, θα γίνεται υποχρεωτικά με 
πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών.   
Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής: 
•  Το είδος και η ποσότητα. 
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία (Watt), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως 
διακριτικό γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο 
το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 
208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας. 
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6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

 

Εφαρμόζονται τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία  

6.5.1 Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του κάθε 
προσφερόμενου φωτιστικού και λαμπτήρα καθώς και του βραχίονα σε ξεχωριστή συσκευασία η 
οποία θα φέρει την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου προσφοράς καθώς επίσης και τον κωδικό του κάθε προσφερόμενου είδους, το 
αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και σε 
κάθε περίπτωση πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της υποβολής των προσφορών. 
Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο παραστατικό (δελτίο αποστολής). Τα 
δείγματα προσκομίζονται και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης από την 
Αναθέτουσα.    

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

 
Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 
καλής λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (5) ετών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή 
του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του 
φωτιστικού σώματος ως ενιαίο σύστημα (π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονάδα LED, 
τροφοδοτικό, βάση στήριξης και κάθε άλλο εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του 
φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας εντός του παραπάνω χρόνου ολικής 
εγγύησης (5ετιας), τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες δεν επισκευάζονται αλλά αντικαθίστανται 
από νέα. 
 
Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα 
στην οποία θα δηλώνεται ότι εγγυάται την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων 
LED έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 10 
ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τα ανωτέρω αποδεικνύονται με τη μορφή 
βεβαίωσης η δήλωσης της εταιρείας κατασκευής των τελικών προσφερόμενων φωτιστικών και 
λαμπτήρων καθώς επίσης και από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.  
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
Αρμόδια Υπηρεσία για την Προμήθεια, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης 
του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον 
χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου 
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατικής 
αξίας των προσφερόμενων ειδών. 

 

6.8 Καταγγελία της σύμβασης  - Υποκατάστασης αναδόχου -   

 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).59 

 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΔΑΣ 

 
 
 
 
 

                                                           
59

   Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
           Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
           Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς 
όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου 
νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Α   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Β  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στα site του Τ.Π.& 
Δ. και Κ.Α.Π.Ε.) βάσει του οποίου προκύπτουν τα αποτελέσματα και το σταθμισμένο κόστος 
έργου (€/ΚWh) της Μελέτης προμήθειας.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Γ   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Δ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ε  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΤ  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ζ  Σχέδιο Σύμβασης  
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                                                   Εισαγωγή

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης γίνεται με σκοπό την Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
στις δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Ζωγράφου καθώς και για την αναβάθμιση
του φωτισμού σε υποφωτισμένες οδούς του Δήμου.

Απώτερος σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού είναι η εξοικονόμηση
πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού
και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.

Ο  τομέας  του  οδοφωτισμού  στους  ΟΤΑ  είναι  ο  δεύτερος  κατά  σειρά  μετά  τα  αντλιοστάσια
μεγαλύτερος  καταναλωτής  ηλεκτρικής  ενέργειας  των  ΟΤΑ.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  του  δικτύου
ηλεκτροφωτισμού  των ΟΤΑ περιλαμβάνει  φωτιστικά  σώματα και  λαμπτήρες,  εκ  των οποίων,  τα
περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με
τους σύγχρονους. 

Το  γεγονός  αυτό,  σε  συνδυασμό  με  την  ύπαρξη  και  εδραίωση  στην  αγορά  νέων  τεχνολογιών
φωτισμού,  επιτρέπει  την  αντικατάσταση  παλαιών  φωτιστικών  σωμάτων και  λαμπτήρων με  νέα,
οδηγώντας  στην  επίτευξη  σημαντικού  δυναμικού  εξοικονόμησης  ενέργειας  στον  τομέα  του
οδοφωτισμού.

Σκοπός της Προμήθειας

Στο  πλαίσιο  των  υπηρεσιών  φωτισμού  που  παρέχει  ο  Δήμος Ζωγράφου  στους  δημότες  του,
επιδιώκεται  η  ανάπτυξη  σύγχρονων  συστημάτων  αστικού  φωτισμού  με  στόχο  την  μέγιστη
γεωγραφική κάλυψη και την βέλτιστη ποιότητα του φωτισμού. 
Ειδικότερα  προωθείται  η  αξιοποίηση  των  σύγχρονων  τεχνικών  δυνατοτήτων,  η  βελτίωση  της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας υποδομής και εν τέλει η αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. 
Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών (καθώς και των επιχειρήσεων) είναι ένας από τους
σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Δήμου.
Η προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του
Δήμου, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία
ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού.
Κύριο αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων,
αναβαθμίσεων, προσαρμογών-επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου και
η λειτουργία  αυτού,  με  σκοπό την  πλήρη γεωγραφική  κάλυψη του Δήμου,  την  αναβάθμιση  της
παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με
μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας,  και αφετέρου επειδή παρέχει  μεγάλης
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κλίμακας  εξοικονόμηση  ενέργειας,  αφού  μπορούν  να  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  του  για  την
ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.
Η προτεινόμενη  παρέμβαση θα εξασφαλίσει  την  αναβάθμιση  του φωτισμού  με  ομοιογένεια  στις
φωτιστικές συνθήκες της πόλης και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. 

Κεφάλαιο 1: Υφιστάμενη κατάσταση 

Ο Δήμος  Ζωγράφου βρίσκεται  στην Περιφερειακή  ενότητα  Κεντρικού  Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά
το Πρόγραμμα Καλλικράτης το 2011 ουδεμία μεταβολή επήλθε στο Δήμο. 

Συνοικίες Δήμου Ζωγράφου: 

 Γουδή
 Νέος Ζωγράφος
 Παλαιός Ζωγράφος
 Πανόραμα Ζωγράφου
 Ιλίσια

 Η  περιοχή  του Ζωγράφου,  έκτασης  8.517  στρεμμάτων  και  με  πληθυσμό  71.026  κατοίκους
(απογραφή  2011),  είναι  μία  από  τις  ανατολικές  συνοικίες  της.  Δήμαρχος  της  περιοχής  είναι  ο
Βασίλειος Θώδας. 

Βρίσκεται 4 χλμ. ανατολικά του κέντρου των Αθηνών, σε υψόμετρο 140 μέτρων, στις ΒΔ πλαγιές
του Υμηττού. Ο ομώνυμος δήμος συνορεύει βόρεια με τους δήμους Παπάγου-Χολαργού (Παπάγου)
και Αθηναίων (Αμπελόκηποι), νότια με το Δήμο Καισαριανής και Αθηναίων (Ιλίσια) και δυτικά πάλι
με το Δήμο Αθηναίων (Γουδή). 

Ανατολικά βρίσκεται το βουνό Υμηττός. Υπάγεται σήμερα στο γενικότερο πολεοδομικό συγκρότημα
των Αθηνών και εντάσσεται γεωγραφικά στο Κεντρικό Τομέα Αθηνών της πρωτεύουσας. Λόγω της
εγγύτητάς  του με  το  κέντρο παρουσιάζει  παρόμοια  χαρακτηριστικά  δόμησης.  Παρά ταύτα,  είναι
περιοχή πλούσια σε πράσινο, το οποίο συγκεντρώνεται κυρίως στους πρόποδες του Υμηττού. 

Η περιοχή παλιά ήταν δασικό και καλλιεργήσιμο έδαφος με πλούσια βλάστηση, καλλιέργειες, δάσος
και αλσύλλια. Στα μέσα του 20ού αιώνα, με την πολεοδόμηση της Αθήνας αναπτύχθηκε η περιοχή.
Τα  δάση  της  περιοχής,  κυρίως  με  πεύκα,  βρίσκονταν  στη  νότια,  νοτιοανατολική  και  ανατολική
πλευρά του οικισμού.
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Η  αποτύπωση  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  είναι
κατηγοριοποιημένη ανά Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) και αφορά:

 Στην  καταγραφή  των  ιστών  οδοφωτισμού  και  των  φωτιστικών  σωμάτων  που  είναι
εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες και πάρκα του Δήμου.

 Στην ψηφιακή απεικόνιση των ανωτέρω (π.χ. .shp, .kml).

1. Μετρήσεις, εξοπλισμός, μεθοδολογία

Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις:

 Γεωγραφικών  συντεταγμένων,  σε  τέτοια  μορφή  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  απεικόνιση  σε
ψηφιακό χάρτη, κάθε ιστού ηλεκτροφωτισμού ή/και φωτιστικού σώματος.

 Κάθετων αποστάσεων από το οδόστρωμα (ύψος ιστού, ύψος φωτιστικού σώματος). 

Η αποτύπωση του τύπου των λαμπτήρων καθώς και ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων έγινε
οπτικά  μέσω  επιτόπιας  παρατήρησης  ενώ  για  τον  προσδιορισμό  της  ονομαστικής  ισχύος  του
λαμπτήρα (W) και της απορροφούμενης ισχύος του φωτιστικού σώματος (W), η καταγραφή έγινε
από τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου.

2. Δεδομένα καταγραφής

Η αποτύπωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

Δεδομένα ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων

o Γεωδαιτικές συντεταγμένες ιστού ή/και φωτιστικό σώματα (π.χ. σε περίπτωση που
δεν τοποθετείται  επί ιστού) σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή η απεικόνιση σε
ψηφιακό χάρτη.

o Δημοτική Ενότητα χωροθέτησης του ιστού.

o Ονομασία οδού – πεζόδρομου – πλατείας - πάρκου όπου τοποθετείται ο ιστός ή/και
το φωτιστικό σώμα.

o Στοιχεία ιστού: 
i. Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής). 
ii. Κυριότητα ιστού. 
iii. Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό.
iv. Κάθετο ύψος ιστού.
v. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΙD) ιστού οδοφωτισμού. 
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o Στοιχεία φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα
i. Τεχνολογία λαμπτήρα. 
ii. Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W).
iii. Τύπος φωτιστικού σώματος. 
iv. Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W).
v. Κατάσταση λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 
vi. Κάθετο ύψος του φωτιστικού σώματος από το οδόστρωμα. 

3. Ψηφιακή απεικόνιση

Τα δεδομένα  καταγραφής  (ιστοί,  φωτιστικά  σώματα,  λαμπτήρες)  θα  απεικονίζονται  ψηφιακά  σε
αρχείο  τύπου  GIS (π.χ.  .shp,  .kml κλπ.)  με  γεωγραφικό  υπόβαθρο  (π.χ.  Google Map,  ΓΥΣ,
Κτηματολόγιο κλπ.).  

4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων  υφιστάμενου δικτύου φωτισμού

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση των κάτωθι συμβατικών φωτιστικών  του
Καλλικρατικού Δήμου Ζωγράφου με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού στον Δήμο
καθώς  και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Στον  παρακάτω  Πίνακα  1  παρουσιάζονται  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  της  υφιστάμενης
κατάστασης του δικτύου φωτισμού του Δήμου. 
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Πίνακας  1  –  Συγκεντρωτικός  πίνακάς  αποτύπωσης  υφιστάμενης  κατάστασης  φωτιστικών
σωμάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν  

Τεχνολογία Λαμπτήρα/ 
Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς
Συμβατικού
Λαμπτήρα/
Φωτιστικού
Σώματος

Ισχύς
Συμβατικού
Συστήματος
Φωτιστικού
Σώματος

Συνολικός
αριθμός

σε
λειτουργία

Συνολικός
αριθμός
εκτός

λειτουργίας

 (W) (W)   

ΣΥΝΟΛΟ   3.753 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ 
ΙΣΤΟΥ  250W 9-11μ 250 287,50 478 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ 
ΙΣΤΟΥ  250W 9-11μ

250 287,50 42 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ 
ΙΣΤΟΥ 250W 7-9μ 250 287,50 319 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ 
ΙΣΤΟΥ 250W 6-8μ 250 287,50 526 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ 
ΙΣΤΟΥ 125W

125 143,75 32 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 250W 250 287,50 1.201 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 150W

150 172,50 515 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3X70W

210 241,50 29 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2X70W

140 161,00 200 0

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 70W

70 80,50 359 0

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
1000W

1000 1.150,00 10 0

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 
400W 400 460,00 12 0

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27, 23W 23 23,00 30 0
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων εκτίμησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εκτίμησης της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν. 

Για  την  εκτίμηση  της  ετήσιας  κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας  των  υφιστάμενων  φωτιστικών
σωμάτων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

- Ετήσιες ώρες λειτουργίας φωτιστικού σώματος (=11,90 ώρες/24ωρο)

- Κόστος  ηλεκτρικής  ενέργειας  (λαμβάνεται  0,15  €/kWh).  Η  τιμή  αυτή  μπορεί  να
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την μεταβολή των τιμολογίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΟΠ,
κλπ).
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Πίνακας  2  –  Συγκεντρωτικός  πίνακας  εκτίμησης  κατανάλωσης  ενέργειας  υφιστάμενων  φωτιστικών  σωμάτων  που  πρόκειται  να
αντικατασταθούν. 

A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ

Τεχνολογία Λαμπτήρα/ 
Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς
Συμβατικού
Λαμπτήρα

Ισχύς
Συμβατικού
Συστήματος
Φωτιστικού

Συνολικός
αριθμός

σε
λειτουργία

Συνολικός
αριθμός
εκτός

λειτουργίας

Ώρες
λειτουργίας

Συνολική
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

(Γ x Δ x ΣΤ)

Κόστος
ηλεκτρικής
ενέργειας

Ετήσια
Δαπάνη
(Ζ x H)

 (W) (W)   Ώρες kWh €/kWh €/έτος

ΣΥΝΟΛΟ   3.753 0  3.982.883,09  597.432,46

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ  250W 9-11μ 250 287,50 478 0 4.343,50 596.905,49 0,1500 89.535,82

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ  250W 9-11μ 250 287,50 42 0 4.343,50 52.447,76 0,1500 7.867,16

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 250W 7-9μ 250 287,50 319 0 4.343,50 398.353,24 0,1500 59.752,99

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 250W 6-8μ 250 287,50 526 0 4.343,50 656.845,79 0,1500 98.526,87

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 125W 125 143,75 32 0 4.343,50 19.980,10 0,1500 2.997,02

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 250W 250 287,50 1.201 0 4.343,50 1.499.756,26 0,1500 224.963,44

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 150W 150 172,50 515 0 4.343,50 385.865,68 0,1500 57.879,85

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3X70W 210 241,50 29 0 4.343,50 30.419,70 0,1500 4.562,96

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2X70W 140 161,00 200 0 4.343,50 139.860,70 0,1500 20.979,11

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 70W 70 80,50 359 0 4.343,50 125.524,98 0,1500 18.828,75

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1000W 1000 1.150,00 10 0 4.343,50 49.950,25 0,1500 7.492,54

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W 400 460,00 12 0 4.343,50 23.976,12 0,1500 3.596,42

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27, 23W 23 23,00 30 0 4.343,50 2.997,02 0,1500 449,55





5. Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Οδών 

Πίνακας 2Α – Τυπικές  Οδοί  όπως κατηγοριοποιήθηκαν από τον Δήμο  Ζωγράφου  για τις
ανάγκες της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού και για τις
οποίες είναι εφικτή η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 13201.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τυπική οδός 1 Τυπική οδός 2

Ονομασία οδού
ΟΔΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΔΟΣ

ΓΕΩΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Χαρακτηριστικά πρότυπης οδού Φωτιστικό 250W Αντικατάσταση

με 120W
Φωτιστικό 250W 
Αντικατάσταση με 50W

Κατηγορία φωτισμού Μ2 Μ3

Πλάτος Οδοστρώματος (m) 7 m / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 8 m

Αρ. ρευμάτων κυκλοφορίας 2 / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2

Τύπος οδοστρώματος R3, q0: 0,07, στεγνό R3, q0: 0,07, στεγνό

Πεζοδρόμια - -

Πλάτος πεζοδρομίου (m) - -

Ύψος πεζοδρομίου (m) - -

Κατηγορία φωτισμού πεζόδρομου - -

Ποδηλατόδρομος

Πλάτος ποδηλατόδρομου (m)

Ύψος ποδηλατόδρομου (m)

Κατηγορία φωτισμού ποδηλατόδρομου

Λωρίδα στάθμευσης

Πλάτος λωρίδας στάθμευσης (m)

Ύψος λωρίδας στάθμευσης (m)

Λωρίδα πρασίνου

Πλάτος λωρίδας πρασίνου (m)

Ύψος λωρίδας στάθμευσης (m)

Λωρίδα κυκλοφορίας ανάγκης

Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας ανάγκης (m)

Κατηγορία φωτισμού λωρίδας κυκλοφορίας

ανάγκης

Νησίδα NAI -

Πλάτος νησίδας (m) 2 m -

Ύψος νησίδας (m) 0.20 m -

Ιστός - βραχίονας ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

Μήκος βραχίονα (m) 1 m 1,5 m

Κλίση Βραχίονα  (0) 0-150 0-150

Απόσταση ιστού- οδοστρώματος (m) 1 m 0,5 m

Γωνία περιστροφής (0) - -

Διάταξη ιστών ΜΕΣΑΙΑ ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ

Ύψος συναρμολόγησης (m) 11 m 7 m





Αρ. φωτιστικών ανά ιστό 2 1

Συντελεστής συντήρησης φωτιστικών 

σωμάτων

0,8 0,8

Απόσταση μεταξύ δύο ιστών (m) 28 m 15 m

Μετατόπιση κατά μήκος 0 0

Ποσοστό αντιπροσώπευσης1

Ποσοστό φωτιστικών σωμάτων που 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

35% 40%

Χάρτης T.O 1

Χάρτης T.O. 2

1

 Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού
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Κεφάλαιο 2:

Προτεινόμενες επεμβάσεις και εκτίμηση του ενεργειακού
 και οικονομικού οφέλους

2.1 Πίνακας αντικατάστασης λαμπτήρων / φωτιστικών 

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  αγορά  /  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  παρακάτω
φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED,  αξιοποιώντας έτσι τις σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες που
βελτιώνουν  την  αποδοτικότητα  και  την  αποτελεσματικότητα  της  υπάρχουσας  υποδομής  και
αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες του Δήμου.

Στον  παρακάτω Πίνακα 3  παρουσιάζονται  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  των  προτεινόμενων
επεμβάσεων. 
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Πίνακας 3 – Συγκεντρωτικός πίνακας επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

ΠΡΙΝ  ΜΕΤΑ  

Τεχνολογία Λαμπτήρα/ 
Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς
Συμβατικού
Λαμπτήρα/
Φωτιστικού
Σώματος

Ισχύς
Συμβατικού
Συστήματος
Φωτιστικού
Σώματος

 
Τεχνολογία Σύγχρονου
Λαμπτήρα/ Φωτιστικού

Σώματος

Ισχύς
Σύγχρονο

υ
Λαμπτήρα

Ισχύς
Σύγχρονου
Συστήματος
Φωτιστικού

Δυνατότητα
Dimming

Αριθμός
φωτιστικών
σωμάτων

 (W) (W)   (W) (W) (ναι/όχι)  

ΣΥΝΟΛΟ        3.753

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ  250W 9-11μ 250 287,50  
LED Ισχύος 110−150 W, 
χωρίς βραχίονα 125,45 125,45 0 478

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ  250W 9-11μ 250 287,50  
LED Ισχύος 80−110 W, 
χωρίς βραχίονα

95,45 95,45 0 42

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 250W 7-9μ 250 287,50  
LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς 
βραχίονα 76,19 76,19 0 319

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 250W 6-8μ 250 287,50  
LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς 
βραχίονα 55,24 55,24 0 526

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 125W 125 143,75  
LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς 
βραχίονα 37,14 37,14 0 32

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 250W 250 287,50  
LED Φωτιστικό αξονικού 
καλλωπιστικού τύπου 
καμπάνας ισχύος 80−110 W

83,48 83,48 0 1.201

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 150W 150 172,50  
LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί 
ιστού έως 45W

45 45 0 515

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3X70W 210 241,50  
LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί 
ιστού έως 40W

40 40 0 29

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2X70W 140 161,00  
LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί 
ιστού έως 40W

40 40 0 200

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 70W 70 80,50  LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου 40W

42 42 0 359

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1000W 1000 1150,00  
LED Προβολέας ισχύος 150-
200W

188,24 188,24 0 10

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W 400 460,00  
LED Προβολέας ισχύος 50-
80W 78,82 78,82 0 12

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε27, 23W 23 23,00  Λαμπτήρας LED E27 έως 
11W

10,95 10,95 0 30





Τα παραπάνω φωτιστικά και λαμπτήρες LED είναι πράσινης τεχνολογίας, παρέχουν ποιοτικά και
ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης
λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο.

2.2 Ενεργειακά και Οικονομικά Οφέλη 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου: 

Ποσοτική  και  ποιοτική  βελτίωση του αστικού φωτισμού: Η υλοποίηση του παρόντος  έργου θα
συντελέσει  στην  ποσοτική  και  ποιοτική  βελτίωση  του  αστικού  φωτισμού  και  στην  μείωση  του
χρόνου  εντοπισμού  και  επιδιόρθωσης  των  βλαβών  του  δικτύου  και  συνεπώς  και  στην
εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην παρούσα φάση, θα καλυφθεί κατ’
ελάχιστον το 80% του φωτισμού του Δήμου, και ειδικότερα των κοινόχρηστων χώρων και οδών σε
ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου.

Εξοικονόμηση: Η  υλοποίηση  του  παρόντος  έργου  θα  συντελέσει  στην  βραχυπρόθεσμη
εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια ποσοτικά και
βελτιωμένη  ποιοτικά  υπηρεσία  /  σταθεροποίηση  της  κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας  για
βελτιωμένη ποιοτικά και αυξημένη ποσοτικά υπηρεσία), και στην μεσομακροπρόθεσμη μείωση του
σχετικού  κόστους  για  τον  Δήμο  (αυξημένη  διάρκεια  ζωής  υλικών,  ύπαρξη  και  ομοιομορφία
ανταλλακτικών – οικονομίες κλίμακος). 

Καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη:  Ο Δημότης θα έχει βραχυπρόθεσμα, καλύτερες υπηρεσίες
φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων καθώς και ποιοτικά αναβαθμιζόμενο φωτιστικό αποτέλεσμα,
χωρίς αύξηση των τελών φωτισμού και μεσομακροπρόθεσμα πιθανή μείωση των τελών φωτισμού.

2.3 Πλεονεκτήματα

Τα  φωτιστικά  και  λαμπτήρες  τύπου  LED  σεβόμενα  το  περιβάλλον,  παρέχουν   καθαρής  και
προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό.  Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις
φωτισμού,  επιτυγχάνοντας  έτσι  τη  δραστική  μείωση  των  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα.
Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας.
Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα των φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED είναι τα παρακάτω: 

 Διάρκεια ζωής – οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED έχουν δέκα φορές μεγαλύτερο χρόνο ζωής
από  τους  λαμπτήρες  οικονομίας  και  εξαιρετικά  πολύ  μεγαλύτερο  χρόνο  από  τους
λαμπτήρες πυρακτώσεως.

 Ανθεκτικότητα- Επειδή τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες  LED δεν έχουν γυάλινο περίβλημα
και αποτελούνται κυρίως από αλουμίνιο και πολυκαρβουνικό υλικό είναι ανθεκτικά και δεν
σπάνε όπως οι κλασσικοί λαμπτήρες.

 Θερμοκρασία- οι δίοδοι φωτοεκπομπής LED δεν εκπέμπουν θερμότητα κατά την διάρκεια
λειτουργίας τους  αποτρέποντας το φωτιστικό ή τον λαμπτήρα από το να θερμανθεί και να
συμβάλλει στην αύξηση θερμοκρασίας του χώρου στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο.





 Δεν  περιέχουν  υδράργυρο  (του  οποίου  έχει  απαγορευτεί  η  χρήση  του)  -  Δεν
χρησιμοποιείται υδράργυρος για την κατασκευή των φωτιστικών και λαμπτήρων LED.

 Αποδοτικότητα  -  τα  φωτιστικά  και  οι  λαμπτήρες LED καταναλώνουν λιγότερο  ρεύμα και
συμβάλλουν στην οικονομία με την εξαιρετικά υψηλή διάρκεια ζωής τους.

 Έξυπνα φωτιστικά - τα φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED είναι από την κατασκευή του
έξυπνα, διότι   υπάρχει δυνατότητα έλεγχου και διαχείρισης αυτών εφόσον συνδεθούν με
κεντρικό  σύστημα  διαχείρισης  φωτισμού.  Επιπλέον  μπορούν  να  δίνουν  διάφορες
πληροφορίες προς εξυπηρέτηση του πολίτη ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

 Μείωση  ατυχημάτων  κατά  την  διάρκεια  της  νύχτας  λόγω  της  καλύτερης  απόδοσης
φωτισμού -  ύστερα από μελέτες από διεθνή ινστιτούτα έχει  αποδειχθεί  ότι  τα παλαιού
τύπου  συμβατικά  φωτιστικά  με τον  υπερβολικά  θερμό (κίτρινο)  φωτισμό  προκαλούν το
φαινόμενο  της  υπνηλίας  στους  οδηγούς.  Το  φως  ημέρας  το  οποίο  παρέχουν  τα  νέας
τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες LED προκαλεί εγρήγορση στο μάτι του παρατηρητή
(οδηγού) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αντίληψη αυτών.

 Μείωση της εγκληματικότητας και του αισθήματος φόβου των δημοτών λόγω της αισθητικής
και ποιοτικής αναβάθμισης του φωτιστικού αποτελέσματος και του χρώματος φωτός  (φως
ημέρας) που εκπέμπουν οι  δίοδοι  φωτοεκπομπής  LED. Έχει  αποδεδειχθεί  παγκοσμίως
βάση  διεθνών  μελετών  ότι  η  ποσοτική  και  ποιοτική  αναβάθμιση  φωτισμού  είναι
αποτρεπτική στην εκδήλωση εγκληματικών πράξεων και βίας σε δημόσιους χώρους.  

2.4 Εκπομπές Ρύπων CO2

Τα φωτιστικά  και  οι  λαμπτήρες   LED παρέχουν  μεγάλη  εξοικονόμηση  ενέργειας,  αφού  αφενός
καταναλώνουν πολύ λιγότερη ηλεκτρική ισχύ από τους συμβατικούς λαμπτήρες και αφετέρου δεν
έχουν μεγάλες απώλειες σε θερμότητα. Αυτό έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον,
καθώς ελάττωση των αναγκών για  ηλεκτρική  ενέργεια  σημαίνει  λιγότερες  ώρες λειτουργίας  των
μονάδων  παραγωγής,  οι  οποίες  επιβαρύνουν  σημαντικά  το  περιβάλλον  με  εκπομπές  CO2  και
άλλων αέριων ρύπων, ή στην περίπτωση της διάρκειας ζωής της LED. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης
διάρκειας ζωής τους, οι  LED δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση και έτσι μειώνεται ο συνολικός
όγκος των απορριμμάτων. Ένας τρίτος λόγος, που οι  LED θεωρούνται ιδιαίτερα φιλικές προς το
περιβάλλον, είναι ότι, σε αντίθεση με λαμπτήρες άλλων τεχνολογιών, οι LED δεν περιέχουν ουσίες
όπως γυαλί, ίνες υδραργύρου, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά.

Στον κάτωθι πίνακα δίνεται το πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σε τόνους,  εκλύεται στην
ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την κατανάλωση ενέργειας σε ΚW, του Δήμου, ανά έτος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ CO2

Εγκατεστημένοι Συμβατικοί
Λαμπτήρες

Φωτιστικά
τύπου LED

Συνολική Εκπομπή Ρύπων                 ανά
έτος 3.939,07 τόνοι 1.157,06 τόνοι

Ποσοστό Μείωσης Εκλυόμενων Ρύπων: 70,63% 

Ύστερα από αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου
LED πράσινης  τεχνολογίας,  σημειώνεται  μια  τεράστια  μείωση  εκπομπών  ρύπων  στην
ατμόσφαιρα συμβάλλοντας έτσι σαν Δήμος σε ένα πιο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. 
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2.5 Πίνακες κατανάλωσης – Οικονομικό Όφελος 

Στη  συνέχεια  δίνεται  ένας  συγκριτικός  πίνακας  (πίνακας  4)  στον  οποίο  παρουσιάζονται  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  της  εκτίμησης  της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED: 

Πίνακας 4 – Συγκεντρωτικός πίνακας επεμβάσεων εξοικονόμησης  ενέργειας

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ

Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/
Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς
Σύγχρονου
Λαμπτήρα

Ισχύς
Σύγχρονου
Συστήματος
Φωτιστικού

Δυνατότητα
Dimming*

Μείωση
κατανάλωσης

ως
αποτέλεσμα
του dimming

Αριθμός
σε

λειτουργία

Αριθμός
εκτός

λειτουργίας

Ώρες
λειτουργίας

Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

[(Γ x ΣΤ x Η )
(1-Ε)/100]  

Κόστος
ηλεκτρικής
ενέργειας

Ετήσια
Δαπάνη
(Θ x Ι)

 (W) (W) (Ναι/Όχι) %   Ώρες kWh €/kWh €/έτος

ΣΥΝΟΛΟ     3.753 0  1.169.932,79  175.489,92

LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα 125,45 125,45 0  478 0 4.343,50 260.458,41 0,1500 39.068,76

LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα 95,45 95,45 0  42 0 4.343,50 17.412,66 0,1500 2.611,90

LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα 76,19 76,19 0  319 0 4.343,50 105.567,07 0,1500 15.835,06

LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα 55,24 55,24 0  526 0 4.343,50 126.205,78 0,1500 18.930,87

LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα 37,14 37,14 0  32 0 4.343,50 5.162,16 0,1500 774,32

LED Φωτιστικό αξονικού καλλωπιστικού 
τύπου καμπάνας ισχύος 80−110 W 83,48 83,48 0  1.201 0 4.343,50 435.477,05 0,1500 65.321,56

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου επί ιστού έως 45W

45 45 0  515 0 4.343,50 100.660,61 0,1500 15.099,09

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου επί ιστού έως 40W

40 40 0  29 0 4.343,50 5.038,46 0,1500 755,77

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου επί ιστού έως 40W

40 40 0  200 0 4.343,50 34.748,00 0,1500 5.212,20





LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου 40W

42 42
0  359 0 4.343,50 65.491,29 0,1500 9.823,69

LED Προβολέας ισχύος 150-200W 188,24 188,24 0  10 0 4.343,50 8.176,20 0,1500 1.226,43

LED Προβολέας ισχύος 50-80W 78,82 78,82 0  12 0 4.343,50 4.108,26 0,1500 616,24

Λαμπτήρας LED E27 έως 11W 10,95 10,95 0  30 0 4.343,50 1.426,84 0,1500 214,03
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Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το παραπάνω ποσό, (421.942,54 € X 10 έτη= 4.219.425,40 €)   μας
δείχνει μόνο το όφελος που θα προκύψει από την διαφορά κατανάλωσης ρεύματος. 

Για  παράδειγμα  δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  πάγιες  δαπάνες  συντήρησης  των  συμβατικών
(παλαιών) φωτιστικών, ήτοι 120.000,00 € όπως μέρος αυτών φαίνεται παρακάτω:

 κόστος προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για ΦΟΠ

 κόστος σε εξωτερικές αναθέσεις για συντηρήσεις,  αποκαταστάσεις βλαβών, αναβαθμίσεις
κλπ.

 κόστος συντήρησης των οχημάτων ως εξοπλισμός του ηλεκτροφωτισμού

 μισθοδοσία του τμήματος ηλεκτροφωτισμού η οποία εκτιμάται αναλογικά για ΦΟΠ 

Λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  όλα  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  το  συνολικό  κόστος
εξοικονόμησης  ενέργειας  και   συντήρησης  του  Δικτύου  φωτισμού   του  Δήμου  είναι
421.942,54 + 120.000,00 € = 541.942,54 € ετησίως. 
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Kεφάλαιο 3

Προϋπολογισμός Υλοποίησης Παρέμβασης

Οι παρακάτω τιμές μονάδας των φωτιστικών LED προκύπτουν από το ΦΕΚ 3347/12.12.2014, ΦΕΚ
1746Β/19-05-2017 και το  ΦΕΚ 363Β/2013,  ενώ η προμήθεια θα είναι  καθ’  όλα σύμφωνη με τις
προδιαγραφές  κατασκευής,  εγκατάστασης,  δοκιμής  και  λειτουργίας  που  προβλέπει  το  ΦΕΚ
4607/13.12.2019 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018).

Στην περίπτωση των λαμπτήρων LED και των φωτιστικών καλλωπιστικού τύπου κορυφής επί ιστού
LED, η εκτίμηση της τιμής μονάδας αυτών έγινε βάσει παλαιότερης προμήθειας καθώς και  έρευνας
αγοράς η οποία διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Για τον προϋπολογισμό της παρέμβασης απαιτούνται τιμές μονάδας για τα παρακάτω:

 Την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  σε  πλήρη  λειτουργία  σύγχρονων  φωτιστικών  σωμάτων
LED,  προβολέων  LED,  φωτιστικών  καλλωπιστικού  τύπου  LED κορυφής  επί  ιστού  και
λαμπτήρων LED καθώς και την αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών. 

 Την απεγκατάσταση των παλαιών βραχιόνων στήριξης. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση βραχιόνων στήριξης σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων. 

 Την 10ετη εγγύηση σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.

Στους παρακάτω Πίνακες 6  – 7 παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία.
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Πίνακας 6 -  Συγκεντρωτικές δαπάνες προμήθειας και  εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία
νέων φωτιστικών σωμάτων LED συμπεριλαμβανομένης της απεγκατάστασης των παλαιών
φωτιστικών

Τεχνολογία Σύγχρονου
Λαμπτήρα/ Φωτιστικού

Σώματος

Ισχύς
Σύγχρονου
Λαμπτήρα/
Φωτιστικού
Σώματος

Ισχύς
Σύγχρονου
Συστήματος
Φωτιστικού

Δυνατότητα
Dimming

Αριθμός
λαμπτήρων/
φωτιστικών
σωμάτων*

Κόστος
προμήθειας

και
εγκατάστασης

Συνολικό
κόστος

 (W) (W) (ναι/όχι)  €/τεμάχιο €

ΣΥΝΟΛΟ    3.753 7.376,00 2.276.257,00

LED Ισχύος 110−150 W,
χωρίς βραχίονα 125,45 125,45 0 478 812,00 388.136,00

LED Ισχύος 80−110 W, 
χωρίς βραχίονα

95,45 95,45 0 42 533,00 22.386,00

LED Ισχύος 50−80 W, 
χωρίς βραχίονα 76,19 76,19 0 319 506,00 161.414,00

LED Ισχύος 50−80 W, 
χωρίς βραχίονα 55,24 55,24 0 526 506,00 266.156,00

LED Ισχύος 25−50 W, 
χωρίς βραχίονα

37,14 37,14 0 32 350,00 11.200,00

LED Φωτιστικό αξονικού 
καλλωπιστικού τύπου 
καμπάνας ισχύος 
80−110 W

83,48 83,48 0 1.201 533,00 640.133,00

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί
ιστού έως 45W

45 45 0 515 700,00 360.500,00

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί
ιστού έως 40W

40 40 0 29 700,00 20.300,00

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί
ιστού έως 40W

40 40 0 200 700,00 140.000,00

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου 
40W

42 42 0 359 700,00 251.300,00

LED Προβολέας ισχύος 
150-200W 188,24 188,24 0 10 812,00 8.120,00

LED Προβολέας ισχύος 
50-80W

78,82 78,82 0 12 506,00 6.072,00

Λαμπτήρας LED E27 έως
11W

10,95 10,95 0 30 18,00 540,00

Σελίδα | 21





Πίνακας  7  -  Συγκεντρωτικές  δαπάνες  προμήθειας   και  εγκατάστασης  νέων  βραχιόνων
στήριξης φωτιστικών σωμάτων.

Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/
Φωτιστικού Σώματος

Αριθμός
βραχιόνων*

Κόστος
απεγκατάστασης

Κόστος
προμήθειας &
εγκατάστασης

Συνολικό κόστος

 €

ΣΥΝΟΛΟ 0 2.560

LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς 
βραχίονα

0 0,00 0,00 0,00

LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα 0 0,00 0,00 0,00

LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα 0 0,00 0,00 0,00

LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα 0 0,00 0,00 0,00

LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα 32 0,00 2.560,00 2.560,00

LED Φωτιστικό αξονικού καλλωπιστικού
τύπου καμπάνας ισχύος 80−110 W

0 0,00 0,00 0,00

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου επί ιστού έως 45W

0 0,00 0,00 0,00

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου επί ιστού έως 40W

0 0,00 0,00 0,00

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου επί ιστού έως 40W

0 0,00 0,00 0,00

LED Φωτιστικό σώμα καλλωπιστικού 
τύπου 40W

0 0,00 0,00 0,00

LED Προβολέας ισχύος 150-200W 0 0,00 0,00 0,00

LED Προβολέας ισχύος 50-80W 0 0,00 0,00 0,00

Λαμπτήρας LED E27 έως 11W 0 0,00 0,00 0,00
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Κεφάλαιο 4

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα της ενεργειακής αναβάθμισης 
συμβατικών φωτιστικών σωμάτων / λαμπτήρων στο δίκτυο οδοφωτισμού 

του Δήμου Ζωγράφου

Πίνακας 8 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 3.753
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW) 916,98
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 3.982.883
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 597.432

 
Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 3.753
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW) 269,35
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 1.169.933
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 175.490

 
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) 102.382,50
Αφαίρεση βραχιόνων (€) 0,00
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 102.382,50
ΦΠΑ (€) 24.571,80
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 126.954,30

 
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) 2.276.257,00
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) 2.560,00
Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού 0,00
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 2.278.817,00
ΦΠΑ(€) 546.916,08
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 2.825.733,08

 
E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) 647,63
Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση 
των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) 2.812.950,30

Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) 421.942,54
 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)
Ρύποι Συμβατικό Σύστημα Νέο Σύστημα Όφελος
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CO2 3.939,07 1.157,06 2.782,01
Ποσοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: 70,63%

 
Συνολικό Κόστος Επένδυσης 2.952.687,38

 
Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών 1,83
Σταθμισμένο κόστος έργου για 10ετία χωρίς κόστος συντήρησης: 0,12

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 3.753
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών 
Σωμάτων  (kW) 916,98

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
(kWh/Έτος) 3.982.883

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (€/Έτος) 597.432

 
Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 3.753
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών 
Σωμάτων  (kW) 269,35

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
(kWh/Έτος) 1.169.933

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (€/Έτος) 175.490

 
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων 
(€) 102.382,50

Αφαίρεση βραχιόνων (€) 0,00
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 102.382,50
ΦΠΑ (€) 24.571,80
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 126.954,30

 
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Δαπάνη Προμήθειας & 
Εγκατάστασης Φωτιστικών 
Σωμάτων (€)

2.276.257,00

Δαπάνη Προμήθειας & 
Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) 2.560,00

Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού 0,00
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 2.278.817,00
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ΦΠΑ(€) 546.916,08
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 2.825.733,08

 
E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος 
(kW) 647,63

Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από την αντικατάσταση 
των φωτιστικών σωμάτων 
(kWh/Έτος)

2.812.950,30

Ετήσια Μείωση Δαπάνης 
Οδοφωτισμού (€/Έτος) 421.942,54

 
ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)

Ρύποι
Συμβατικ

ό
Σύστημα

Νέο
Σύστημα Όφελος

CO2 3.939,07 1.157,06 2.782,01
Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι

Ρύποι: 70,63%

 
Συνολικό Κόστος Επένδυσης 2.952.687,38

 
Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης 
Οφειλών 1,83
Σταθμισμένο κόστος έργου για 
10ετία χωρίς κόστος συντήρησης: 0,12

 

                                                                ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ Διοικητικού -

Οικονομικού
ΙΔΑΧ με Α΄ β

ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΠΕ5 με Α΄ β

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Μ.Δ.Ε.
ΠΕ3 με Α’β  
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Τεχνικές προδιαγραφές

1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ   LED   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ60 ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ  
ΚΑΙ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΤΩΝ  120    WATT   (  για  χρήση  σε    μεταλλικούς  ιστούς  και  αντικατάσταση  
παλαιών φωτιστικών με λαμπτήρα Να 250  W  )  

Το φωτιστικό σώμα τύπου LED – χωνευτό επί ιστού των 120  Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής
τεχνικά χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 13.800lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08.  
Ο βαθμός  προστασίας IP για την  προστασία εισχώρησης  νερού – σκόνης πρέπει να είναι κατ’
ελάχιστο IP66 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Η  ονομαστική  τάση  τροφοδοσίας  πρέπει  να  είναι  230V.  
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις  του  ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως
277V AC. 
Η θεωρητική  ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 120  Watts με ανώτατο όριο συνολικής ισχύος
συστήματος φωτιστικού 125,45W (σύμφωνα με   τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου). 
O δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι > 70. 
Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι μεταξύ 4.000Κ-5.600Κ (φως ημέρας για την
απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5
«το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας). 
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30οC έως +40οC (κατά IEC 60598). 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να έχει 50 έως 100 LEDs (μέσης ισχύος)  τοποθετημένα πάνω σε ειδικές
ψήκτρες από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την  διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει  υψηλή
θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του
θερμοκηπίου και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
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Οι  οπτικές μονάδες του φωτιστικού πρέπει να έχουν  την  δυνατότητα εύκολης  αφαίρεσης
προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν.
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής (LEDs) του φωτιστικού πρέπει να έχουν την δυνατότητα
αναβάθμισης χωρίς αλλαγή του υπολοίπου φωτιστικού σώματος.
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής  (LEDs) του  φωτιστικού πρέπει να σφραγίζονται με
προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτό το χώρο να μπορεί να γίνεται εύκολα με
απλά εργαλεία.
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό.
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας
αλουμίνιο πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού
και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού.  

Στο πίσω τμήμα το φωτιστικό να φέρει σύστημα στήριξης το οποίο μπορεί να πάρει κλίση από 0ο

έως +15ο  κατάλληλο για στήριξη αυτού σε βραχίονα διαμέτρου Φ60mm.
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262). 
Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Class  I ή Class II.
Τα κυτία διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το  φωτιστικό πρέπει να  φέρει τροφοδοτικό με  δυνατότητα dimming 0-10V, κατάλληλο για χρήση
συστήματος διαχείρισης φωτισμού.
Το φωτιστικό να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Το φωτιστικό να είναι  συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά  IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.
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2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ   LED   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ60 ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ 95   WATT   (  για χρήση σε   μεταλλικούς ιστούς και αντικατάσταση παλαιών  
φωτιστικών με λαμπτήρα Να 250  W  )   
Το φωτιστικό σώμα τύπου LED – χωνευτό επί βραχίονα ιστού 95Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής 
τεχνικά χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 10.500lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08.  
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP66 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως 277V AC (απαίτηση εγκυκλίου 22
Γ.Γ.Δ.Ε.). 
Η θεωρητική  ισχύς εισόδου πρέπει  να είναι  95 Watts με ανώτατο όριο συνολικής πραγματικής
ισχύος συστήματος φωτιστικού 95,45W (σύμφωνα με  τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου).  
Το CRI είναι >70. 
Ο συντελεστής ισχύος πρέπει είναι >0,90. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CCT (θερμοκρασία  χρώματος)  πρέπει  να  είναι  μεταξύ  4.000Κ-5.600Κ (φως  ημέρας  για  την
απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5
«το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας. 

Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας κυμαίνεται από -30ο C έως +40ο C (κατά IEC 60598).   
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) πρέπει να είναι > 50.000 ώρες (στο τέλος των οποίων η
ισχύς  φωτεινότητας  αυτών  δεν  θα  έχει  υποβαθμιστεί  πλέον  του  20%  κατά  LM80  (ΦΕΚ
4607/13.12.2019).
Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο, εξαιρετικής
αντοχής σε φθορές και σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία, πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Το φωτιστικό πρέπει να έχει 40 έως 90 LEDs (μέσης ισχύος) τοποθετημένα  πάνω σε ειδική ψήκτρα
από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία
σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου
και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Οι  οπτικές  μονάδες  του  φωτιστικού  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  εύκολης  αφαίρεσης
προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν. 
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής (LEDs) του φωτιστικού πρέπει να έχουν την δυνατότητα
αναβάθμισης χωρίς αλλαγή του υπολοίπου φωτιστικού σώματος. 
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό. 
Στο πίσω τμήμα το φωτιστικό να φέρει σύστημα στήριξης το οποίο μπορεί να πάρει κλίση από 0ο

έως +90ο κατάλληλο για στήριξη αυτού σε βραχίονα διαμέτρου Φ60mm. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Class  I ή Class II. 
Τα κυτία διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό να φέρει τριπολικό καλώδιο με διατομή 3x1mm2 . 
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει τροφοδοτικό με δυνατότητα  dimming 0-10V, κατάλληλο για χρήση
συστήματος διαχείρισης φωτισμού. 
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Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  REACH,  RoHS (κατά  IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

3:  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ60
ΓΙΑ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΤΩΝ  75  WATT  (για  χρήση  σε  μεταλλικούς  ιστούς  και
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με λαμπτήρα 250  W  ).  
Το φωτιστικό σώμα τύπου LED – χωνευτό επί ιστού των 75 Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 8.000 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08.  
Ο βαθμός προστασίας IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού –  σκόνης πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP66 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. 
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού από
διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως
277V AC. 
Η θεωρητική ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 75 Watts με ανώτατο όριο συνολικής ισχύος συστήματος
φωτιστικού 76,19W (σύμφωνα με τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου). 
O δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι > 70. 
Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CCT (θερμοκρασία  χρώματος)  πρέπει  να  είναι  μεταξύ  4.000Κ-5.600Κ (φως  ημέρας  για  την
απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5
«το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας). 
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30οC έως +40οC (κατά IEC 60598). 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να έχει 30 έως 70 LEDs (μέσης ισχύος) τοποθετημένα πάνω σε ειδικές ψήκτρες
από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία
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σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου
και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Οι  οπτικές  μονάδες  του  φωτιστικού  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  εύκολης  αφαίρεσης
προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν. 
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής (LEDs) του φωτιστικού πρέπει να έχουν την δυνατότητα
αναβάθμισης χωρίς αλλαγή του υπολοίπου φωτιστικού σώματος. 
Οι  μονάδες  των  διόδων  φωτοεκπομπής  (LEDs)   του  φωτιστικού  πρέπει  να  σφραγίζονται  με
προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε η πρόσβαση σε  αυτό το χώρο να μπορεί να γίνεται εύκολα με
απλά εργαλεία.  
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό.
Το  σώμα του φωτιστικού  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από υψηλής  θερμικής  αγωγιμότητας
αλουμίνιο πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού
και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
Στο πίσω τμήμα το φωτιστικό να φέρει σύστημα στήριξης το οποίο μπορεί να πάρει κλίση από 0ο
έως +15ο κατάλληλο για στήριξη αυτού σε βραχίονα διαμέτρου Φ60mm.
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Class I ή Class II. 
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα κυτία διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει τροφοδοτικό με δυνατότητα dimming 0-10V, κατάλληλο για χρήση
συστήματος διαχείρισης φωτισμού. 
Το φωτιστικό να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  REACH,  RoHS (κατά  IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.
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4: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ   LED   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ60  
ΓΙΑ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΤΩΝ  50    WATT   (για  χρήση  σε   μεταλλικούς  ιστούς  και  
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών 250  W  )   
Το φωτιστικό σώμα τύπου LED – χωνευτό επί ιστού 50  Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 5.800 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08.
Ο βαθμός  προστασίας  IP για την προστασία εισχώρησης νερού –  σκόνης πρέπει να είναι κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού  (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Η  ονομαστική  τάση  τροφοδοσίας  πρέπει  να  είναι  230V.  
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις  του  ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως
277V AC. 
Η θεωρητική ισχύς  εισόδου  πρέπει   να  είναι   50  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος φωτιστικού  55,24W  (σύμφωνα  με     τον  πίνακα  9  του  υπολογιστικού  φύλλου).  
O δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι > 70. 
Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι μεταξύ 4.000Κ-5.600Κ (φως ημέρας για την
απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5
«το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας).

Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30οC έως +40οC (κατά IEC 60598).
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να έχει 20 έως 40 LEDs (μέσης ισχύος)  τοποθετημένα πάνω σε  ειδικές
ψήκτρες από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την  διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει  υψηλή
θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του
θερμοκηπίου και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Οι οπτικές μονάδες του φωτιστικού πρέπει να έχουν  την  δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης
προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν.
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής (LEDs) του φωτιστικού πρέπει να έχουν την δυνατότητα
αναβάθμισης χωρίς αλλαγή του υπολοίπου φωτιστικού σώματος.
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής  (LEDs) του  φωτιστικού πρέπει να σφραγίζονται με
προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτό το χώρο να μπορεί να γίνεται εύκολα με
απλά εργαλεία.
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό. 
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας
αλουμίνιο πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η  σχεδίαση  του  σώματος  του  φωτιστικού  πρέπει  να  εξασφαλίζει  τη  μηχανική  αντοχή  του
φωτιστικού και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
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Στο πίσω τμήμα το φωτιστικό να φέρει σύστημα στήριξης το οποίο μπορεί να πάρει κλίση από 0ο
έως +15ο κατάλληλο για στήριξη αυτού σε βραχίονα διαμέτρου Φ60mm. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262). 
Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Class  I ή Class II.
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα κυτία διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση.
Το  φωτιστικό πρέπει να  φέρει τροφοδοτικό με  δυνατότητα dimming 0-10V, κατάλληλο για χρήση
συστήματος διαχείρισης φωτισμού.
Το φωτιστικό να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
 Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

5:  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ   LED   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ60  
ΓΙΑ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΤΩΝ  35    WATT   (για  χρήση  σε  μεταλλικούς,  ξύλινους  και  
τσιμεντένιους ιστούς και αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με λαμπτήρα 125  W  )   

Το φωτιστικό σώμα τύπου LED - χωνευτό επί ιστού 35 Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 3.900 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08. 
Ο βαθμός προστασίας IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού –  σκόνης πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Η  ονομαστική  τάση  τροφοδοσίας  πρέπει  να  είναι  230V.  
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις  του  ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως
277V AC. 
Η θεωρητική ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 35 Watts με ανώτατο όριο συνολικής ισχύος συστήματος
φωτιστικού 37,14W (σύμφωνα με τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου). 
O δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι > 70. 
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Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CCT (θερμοκρασία  χρώματος)  πρέπει  να  είναι  μεταξύ  4.000Κ-5.600Κ (φως  ημέρας  για  την
απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5
«το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας).
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30οC έως +40οC (κατά IEC 60598). 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες (στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να έχει 15 έως 30 LEDs (μέσης ισχύος) τοποθετημένα πάνω σε ειδικές ψήκτρες
από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία
σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου
και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Οι  οπτικές  μονάδες  του  φωτιστικού  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  εύκολης  αφαίρεσης
προκειμένου να συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν. 
Οι μονάδες των διόδων φωτοεκπομπής (LEDs) του φωτιστικού πρέπει να έχουν την δυνατότητα
αναβάθμισης χωρίς αλλαγή του υπολοίπου φωτιστικού σώματος. 
Οι  μονάδες  των  διόδων  φωτοεκπομπής  (LEDs)  του  φωτιστικού  πρέπει  να  σφραγίζονται  με
προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτό το χώρο να μπορεί να γίνεται εύκολα με
απλά εργαλεία. 
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό. 
Το  σώμα του φωτιστικού  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από υψηλής  θερμικής  αγωγιμότητας
αλουμίνιο πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού
και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
Στο πίσω τμήμα το φωτιστικό να φέρει σύστημα στήριξης το οποίο μπορεί να πάρει κλίση από 0ο

έως +15ο κατάλληλο για στήριξη αυτού σε βραχίονα διαμέτρου Φ60mm. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Class Ι ή Class II.
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα κυτία διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση.
Το φωτιστικό να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  REACH,  RoHS (κατά  IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
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Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

6. ΦΩΤΙΣΤΚΟ    LED   ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΤΩΝ  80    WATT   (για  αντικατάσταση  παλαιών  φωτιστικών  αξονικού  τύπου  καμπάνας  με  
λαμπτήρα 250)  

Το φωτιστικό σώμα LED των 80 Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 9.600 lm (+/-5%).
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού.
Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία
και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτιστικού από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα
αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως 277V AC. 
Η  θεωρητική   ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  80  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος  φωτιστικού  83,48W (σύμφωνα  με   τον  πίνακα  9  του  υπολογιστικού  φύλλου).  Ο
συντελεστής άεργου ισχύος πρέπει να  είναι >0.90. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Το CRI πρέπει να είναι >80. Το CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι 4.000Κ +/-10%, (φως
ημέρας  για  την  απόλυτη  αισθητική  απόδοση  των  χρωμάτων  κατά  την  διάρκεια  της  νύχτας
Ε.Κ.1194/2012  παρ.  5  «το  τεχνητό  φως  πρέπει  να  υποκαθιστά  το  φως  ημέρας»).  Το  εύρος
θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30ο C έως +40ο C. 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80.
Το  σώμα του φωτιστικού  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από υψηλής  θερμικής  αγωγιμότητας
αλουμίνιο πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει
τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
Το φωτιστικό  πρέπει  να έχει  τουλάχιστον 80  LEDs τοποθετημένα  πάνω σε ειδική  ψήκτρα από
αλουμίνιο  έτσι  ώστε  κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του να  μην  αναπτύσσει  υψηλή  θερμοκρασία
σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου
και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει ενσωματωμένο τροφοδοτικό τοποθετημένο σε ειδικά διαμορφωμένη
ψήκτρα για την ορθή απαγωγή της θερμότητας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία αυτού. 
Το  φωτιστικό  πρέπει  να  φέρει  ειδική  ανοξείδωτη  βάση  στήριξης  (τύπος  κρίκου)  έτσι  ώστε  να
επιτυγχάνεται η  τοποθέτηση αυτού σε ειδικά συρματόσχοινα ως κρεμαστό. Όλες οι εξωτερικές βίδες
και υλικά στερέωσης του φωτιστικού πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το  εξωτερικό  κάλυμμα  πρέπει  να  είναι  ανθεκτικό,  υψηλής  διαφάνειας  με  UV προστασία  για
αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου. Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης να είναι Class  I. 
Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
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Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS.
Οι  δίοδοι  φωτοεκπομπής  (LED)  τους  οποίους  χρησιμοποιεί  το  φωτιστικό,  πρέπει  να  φέρουν
εργαστηριακό έλεγχο κατά το Πρότυπο LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό  πρέπει  να  φέρει  όλα  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  CE κατά  EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα  του  κατασκευαστή  του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον  δεν  είναι  υποψήφιος  ο  ίδιος  ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

7:   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ    LED   ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ  ΙΣΤΟΥ ΤΩΝ 45  W   (για  
χρήση σε πάρκα, πλατείες, πεζόδρομους κλπ, σε αντικατάσταση παλαιού τύπου φωτιστικών
με λαμπτήρες συνολικής ισχύος 150  W  )  

Το φωτιστικό σώμα τύπου LED – κορυφής επί ιστού, ύψους 3-5m, των 45 Watt, πρέπει να διαθέτει
τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Οπτική διανομή: Τύπου V, μακριά, μη αποκομμένη με κατανομή φωτός 360 μοιρών.
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 3.600 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08. 
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού.
Η  ονομαστική  τάση  τροφοδοσίας  πρέπει  να  είναι  230V.  
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις  του  ηλεκτρικού  ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC
έως 277V AC.
Η  θεωρητική    ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  45  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος  φωτιστικού  45W  (σύμφωνα  με    τον  πίνακα  9  του  υπολογιστικού  φύλλου). 
Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (απαίτηση ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, παράρτημα Β64 του
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.).
Το CRI πρέπει να είναι >70. Το CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι μεταξύ 4.000Κ -
5.600Κ (φως ημέρας για την απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της
νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5 «το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας»).
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30ο  C έως +40ο  C. 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η
ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80.
Το  φωτιστικό  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  συστοιχίες  LED συνδεδεμένες  παράλληλα  έτσι  ώστε  να
εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία αυτών μεταξύ τους.
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Οι συστοιχίες LED πρέπει να είναι κάθετα τοποθετημένες σε ένα κυλινδρικό σχηματισμό παράλληλο
με τον ιστό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατανομή φωτός 360 μοιρών, καθώς και η ανάδειξη, κατά
την διάρκεια της νύχτας, του φυσικού περιβάλλοντος.
Το  φωτιστικό  πρέπει  να  φέρει  20  έως  40  LEDs τοποθετημένα  πάνω σε  ειδικές  ψήκτρες  από
αλουμίνιο  έτσι  ώστε  κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του να  μην  αναπτύσσει  υψηλή  θερμοκρασία
σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου
και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την
ασφαλή τοποθέτηση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού με απόληξη Φ50mm.
Το περιμετρικό κάλυμμα πρέπει είναι από Διάφανο Πολυκαρβουνικό υλικό (PC) υψηλής αντοχής
αντιβανδαλιστικού  τύπου.  
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας
αλουμίνιο  με  ενσωματωμένη  ψήκτρα πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού
και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
Το φωτιστικό   πρέπει   να  έχει   ανοιγόμενο  κάλυμμα  για  εύκολη και  γρήγορη συντήρηση σε
περίπτωση που χρειαστεί. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης πρέπει να είναι Class  I ή Class II.
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό πρέπει να φέρει τριπολικό καλώδιο με διατομή 3x1mm2.
Το φωτιστικό πρέπει να είναι κατασκευασμένο χωρίς βλαβερά συστατικά για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (ΕΝ 62321).
Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.
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8 & 9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ   LED   ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΤΩΝ 40  W   (για  
χρήση  σε  πάρκα,  πλατείες,  πεζόδρομους  κ.λπ.,  σε  αντικατάσταση  παλαιού  τύπου
φωτιστικών με λαμπτήρες συνολικής ισχύος 140-210   W  )  

Το φωτιστικό σώμα τύπου LED – κορυφής επί ιστού, ύψους 2-3,5m, των 40 Watt, πρέπει να διαθέτει
τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Οπτική διανομή: Τύπου V, μακριά, μη αποκομμένη με κατανομή φωτός 360 μοιρών.
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 3.800 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08. 
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού.
Η  ονομαστική  τάση  τροφοδοσίας  πρέπει  να  είναι  230V.  
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις  του  ηλεκτρικού  ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC
έως 277V AC.
Η  θεωρητική ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  40  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος  φωτιστικού  40W  (σύμφωνα  με    τον  πίνακα  9  του  υπολογιστικού  φύλλου).  Ο
συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CRI πρέπει  να είναι  >70.  Το  CCT (θερμοκρασία χρώματος)  πρέπει  να  είναι  μεταξύ 4.000Κ
-5.000Κ (φως ημέρας για την απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της
νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5 «το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας»).
Το  εύρος  θερμοκρασίας  λειτουργίας  πρέπει  να  κυμαίνεται  από -30ο  C έως  +40ο  C (κατά  IEC
60598). 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η
ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά το πρότυπο LM80.
Το φωτιστικό πρέπει να χρησιμοποιεί ανεξάρτητες οπτικές μονάδες LED συνδεδεμένες παράλληλα
μεταξύ τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία αυτών. Οι οπτικές μονάδες LED
πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ένα κυλινδρικό σχηματισμό παράλληλο με το έδαφος έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του φωτός σε ακτίνα 360 μοιρών.
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει 30 έως 100 διόδους φωτοεκπομπής τοποθετημένα πάνω σε ειδικές
ψήκτρες από αλουμίνιο  έτσι  ώστε κατά την διάρκεια  λειτουργίας του να μην αναπτύσσει  υψηλή
θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του
θερμοκηπίου και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την
ασφαλή τοποθέτηση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού με απόληξη Φ76mm.
Το φωτιστικό δεν πρέπει να φέρει περιμετρικό κάλυμμα από διάφανο υλικό, προς αποφυγή του
φαινομένου βανδαλισμών και ατυχημάτων λόγω του χαμηλού ύψους εγκατάστασης.  
Το διαφανές κάλυμμα των  οπτικών μονάδων LED θα είναι κατασκευασμένο από πολυκαρβουνικό
υλικό αντιβανδαλιστικού τύπου, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις  θερμοκρασίες που αναπτύσσονται
στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος  και από τις εξωτερικές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και
θα είναι σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικές μονάδες του φωτιστικού θα φέρουν ανακλαστήρες με μεταλλική επίστρωση οι οποίοι θα
είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας υλικό ελάχιστης ανακλαστικότητας 95%  (ΦΕΚ
4607/13.12.2019).

Σελίδα | 37





Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας
αλουμίνιο  με  ενσωματωμένη  ψήκτρα πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού
και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
Το φωτιστικό   πρέπει   να  έχει   ανοιγόμενο  κάλυμμα  για  εύκολη και  γρήγορη συντήρηση σε
περίπτωση που χρειαστεί. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης πρέπει να είναι Class  I ή Class II.
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το φωτιστικό πρέπει να είναι κατασκευασμένο χωρίς βλαβερά συστατικά για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά IEC / ΕΝ 62321).
Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

10.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ  ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ    LED    ΤΩΝ  40  W   (για  χρήση  σε  πάρκα,  
πλατείες, πεζόδρομους κ.λπ., σε αντικατάσταση παλαιού τύπου φωτιστικών με λαμπτήρες
συνολικής ισχύος 70  W  )  

Το φωτιστικό σώμα τύπου  LED – κορυφής επί ιστού 40  Watt, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Οπτική διανομή: Σχήματος ωοειδές, μακριά, μη αποκομμένη με κατανομή φωτός 360 μοιρών.
Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 4.200 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08. 
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού.
Η  ονομαστική  τάση  τροφοδοσίας  πρέπει  να  είναι  230V.  
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις  του  ηλεκτρικού  ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC
έως 277V AC.
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Η  θεωρητική ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  40  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος  φωτιστικού  42W  (σύμφωνα  με    τον  πίνακα  9  του  υπολογιστικού  φύλλου).  Ο
συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.90 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CRI πρέπει  να είναι  >70.  Το  CCT (θερμοκρασία χρώματος)  πρέπει  να  είναι  μεταξύ 4.000Κ
-5.000Κ (φως ημέρας για την απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της
νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5 «το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας»).
Το  εύρος  θερμοκρασίας  λειτουργίας  πρέπει  να  κυμαίνεται  από -30ο  C έως  +40ο  C (κατά  IEC
60598). 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η
ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά το πρότυπο LM80.
Το  φωτιστικό  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  δύο  ανεξάρτητες  οπτικές  μονάδες  LED συνδεδεμένες
παράλληλα μεταξύ τους,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία αυτών. Οι οπτικές
μονάδες LED πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ένα ωοειδές  σχηματισμό παράλληλο με το έδαφος
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του φωτός σε ακτίνα 360 μοιρών.
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει 20 έως 80 διόδους φωτοεκπομπής τοποθετημένους πάνω σε ειδικές
ψήκτρες από αλουμίνιο  έτσι  ώστε κατά την διάρκεια  λειτουργίας του να μην αναπτύσσει  υψηλή
θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού στο
φωτισμό. 
Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την
ασφαλή τοποθέτηση του φωτιστικού σε ιστό διατομής  Φ76mm.
Το  διαφανές  κάλυμμα  των  οπτικών  μονάδων  LED θα  είναι  κατασκευασμένο  από  υλικό
αντιβανδαλιστικού τύπου, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις  θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος  και από τις εξωτερικές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και θα
είναι σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικές μονάδες του φωτιστικού θα φέρουν ανακλαστήρες με μεταλλική επίστρωση οι οποίοι θα
είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας υλικό ελάχιστης ανακλαστικότητας 95%  (ΦΕΚ
4607/13.12.2019).
Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας
αλουμίνιο  με  ενσωματωμένη  ψήκτρα πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού
και να εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη αυτού. 
Το φωτιστικό   πρέπει   να  έχει   ανοιγόμενο  κάλυμμα  για  εύκολη και  γρήγορη συντήρηση σε
περίπτωση που χρειαστεί. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης πρέπει να είναι Class  I ή Class II.
Όλες οι εξωτερικές βίδες και υλικά στερέωσης του φωτιστικού να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Το φωτιστικό πρέπει να είναι κατασκευασμένο χωρίς βλαβερά συστατικά για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά IEC / ΕΝ 62321).
Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
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765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

11: ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ   LED   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ 185   WATT   (για αντικατάσταση  
παλαιών προβολέων με λαμπτήρα 1000  W  )    

Το φωτιστικό  σώμα,  προβολέας  τύπου  LED των 185 Watt,  πρέπει  να  διαθέτει  τα  εξής  τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του προβολέα πρέπει να είναι 16.000 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08. 
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP66 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού  (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. 
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την  προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως
277V AC. 
Η  θεωρητική   ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  185  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος φωτιστικού 188,24W (σύμφωνα με  τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου). 
Ο συντελεστής άεργου ισχύος πρέπει να  είναι >0.90. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CRI πρέπει να είναι >70. Το  CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι μεταξύ 4.000Κ -
5.600Κ (φως ημέρας για την απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της
νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5 «το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας»). 
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30ο C έως +40ο C (κατά IEC 60598). 
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  σώμα  του  φωτιστικού  να  είναι  κατασκευασμένο  από  χυτοπρεσσαριστό  κράμα  αλουμινίου
πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Το φωτιστικό  πρέπει  να  έχει  90 έως 180  LEDs (μέσης ισχύος)  τοποθετημένα  πάνω σε  ειδική
ψήκτρα από αλουμίνιο  έτσι  ώστε  κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του  να  μην  αναπτύσσει  υψηλή
θερμοκρασία  σύμφωνα  με  την  απαίτηση  της  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  περί  εκπομπών  ρύπων  και
οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό. 
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) πρέπει να φέρουν ειδικές πρισματικές πολυκαρβουνικές προσθήκες
υψηλής διαφάνειας για την απόλυτη διάχυση του φωτός. 
Το διαφανές κάλυμμα πολυκαρβονικού υλικού θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό.
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Το  πίσω  μέρος  του  φωτιστικού  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  θερμικής
αγωγιμότητας αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμένη ψήκτρα.
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει ειδικές ανοξείδωτες βάσεις στήριξης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά
την τοποθέτηση αυτού η περιστροφή του σε οριζόντιο άξονα δίνοντας τη δυνατότητα της ορθής
κλίσης τοποθέτησης με τρόπο ασφαλή και σταθερό. 
Όλες  οι  εξωτερικές  βίδες  και  υλικά  στερέωσης του φωτιστικού  πρέπει  να είναι  από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Το  εξωτερικό  κάλυμμα  πρέπει  να  είναι  ανθεκτικό,  υψηλής  διαφάνειας  με  UV προστασία  για
αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης πρέπει να είναι Class  I ή Class II. 
Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  REACH,  RoHS (κατά  IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

12:   ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΥΠΟΥ    LED   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΤΩΝ 75    WATT   (για  αντικατάσταση  
παλαιών προβολέων με λαμπτήρα 400  W  )    

Το  φωτιστικό  σώμα,  προβολέας  τύπου  LED  των  75  Watt,  πρέπει  να  διαθέτει  τα  εξής  τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Η απόδοση του προβολέα πρέπει να είναι 6.500 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08.
Ο βαθμός προστασίας  IP για  την  προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης  πρέπει  να είναι  κατ’
ελάχιστο IP65 (κατά ΕΝ 60529) για όλα τα μέρη του φωτιστικού  (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Η ονομαστική τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V. 
Το  εύρος  τάσης  εισόδου  για  την  προστασία  και  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  φωτιστικού  από
διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC έως
277V AC. 
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Η  θεωρητική   ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  75  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος φωτιστικού 76,47W (σύμφωνα με  τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου). 
Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να  είναι >0.90. (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το  CRI πρέπει να είναι >70. Το  CCT (θερμοκρασία χρώματος) πρέπει να είναι μεταξύ 4.000Κ -
5.600Κ (φως ημέρας για την απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της
νύχτας Ε.Κ.1194/2012 παρ. 5 «το τεχνητό φως πρέπει να υποκαθιστά το φως ημέρας»). 
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από -30ο C έως +40ο C (κατά IEC 60598).
Η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς
φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το σώμα του φωτιστικού να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου. 
Το φωτιστικό πρέπει να έχει 30 έως 70 LEDs (μέσης ισχύος) τοποθετημένα  πάνω σε ειδική ψήκτρα
από αλουμίνιο έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία
σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου
και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό.
Το  διαφανές  κάλυμμα  θα  είναι  ανθεκτικό  στις  υψηλές  θερμοκρασίες  που  αναπτύσσονται  στο
εσωτερικό του φωτιστικού σώματος & τις εξωτερικές θερμοκρασίες και θα είναι σταθεροποιημένο ως
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι οπτικοί φακοί θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ανθεκτικότητας και διαφάνειας ακρυλικό ή
άλλο υλικό.
Το  πίσω  μέρος  του  φωτιστικού  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  θερμικής
αγωγιμότητας αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμένη ψήκτρα.
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει ειδικές ανοξείδωτες βάσεις στήριξης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά
την τοποθέτηση αυτού η περιστροφή του σε οριζόντιο άξονα δίνοντας τη δυνατότητα της ορθής
κλίσης τοποθέτησης με τρόπο ασφαλή και σταθερό. 
Όλες  οι  εξωτερικές  βίδες  και  υλικά  στερέωσης του φωτιστικού  πρέπει  να είναι  από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Το  εξωτερικό  κάλυμμα  πρέπει  να  είναι  ανθεκτικό,  υψηλής  διαφάνειας  με  UV προστασία  για
αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου. 
Ο δείκτης μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι ΙΚ ≥ 0,8 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62262).
Ο τύπος υλικών μόνωσης πρέπει να είναι Class  I ή Class II. 
Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το φωτιστικό να είναι συμμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις  REACH,  RoHS (κατά  IEC / ΕΝ
62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί το φωτιστικό, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08 και ΤΜ-21-11 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Το φωτιστικό πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Τo φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE κατά EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ  & ΦΕΚ 4607/13.12.2019), τα οποία θα φέρουν το
όνομα του κατασκευαστή του  τελικού  προϊόντος  ή  το  όνομα  του  υποψήφιου  προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου  αντιπρόσωπου  εφ’  όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο  κατασκευαστής
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1) ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την
διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.. 
Tο φωτιστικό  καθώς  επίσης  και  το  τροφοδοτικό  αυτού  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  όλα   τα
απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN
55015,  EN 61547,  EN 62471 (σύμφωνα με το  table IEC 62471-2,  IEC 62778),  EN 61000-3-2,  EN
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61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

13: ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ   LED   Ε27 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ 11   WATT   (για αντικατάσταση  
παλαιών λαμπτήρων οικονομίας των 23  W  )  

Η απόδοση του λαμπτήρα πρέπει να είναι 1.150 lm (+/-5%) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IES-
LM-79-08.
Το εύρος τάσης εισόδου για την  προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του λαμπτήρα από
διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 100V AC
έως 240V AC.
Η  θεωρητική    ισχύς  εισόδου  πρέπει  να  είναι  11  Watts  με  ανώτατο  όριο  συνολικής  ισχύος
συστήματος φωτιστικού 10,95 W (σύμφωνα με  τον πίνακα 9 του υπολογιστικού φύλλου). 
Ο βαθμός προστασίας νερού σκόνης, για το σύνολο του λαμπτήρα, πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο IP
65 (κατά ΕΝ 60529) έτσι  ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του λαμπτήρα σε εξωτερικούς
χώρους.
Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα πρέπει να είναι μεταξύ 5000Κ-6000Κ. 
Το CRI (Ra) πρέπει να είναι  > 70. 
Ο λαμπτήρας πρέπει έχει πάνω από 10 LEDs τύπου SMD υψηλής αντοχής. 
Η διάμετρος του λαμπτήρα πρέπει να είναι περίπου Φ60 για εύκολη προσαρμογή  αυτού  στα
υφιστάμενα φωτιστικά. 
Η διάρκεια ζωής των LED πρέπει να είναι ≥50.000 ώρες.
Το  πλαστικό  κάλυμμα  (Lens)  του  λαμπτήρα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής
αντοχής πολυκαρβουνικό υλικό με προστασία UV για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου.
Το πλαστικό κάλυμμα (Lens) του λαμπτήρα πρέπει να είναι υψηλής διάχυσης φωτός έτσι ώστε κατά
την διάρκεια λειτουργίας του λαμπτήρα η δέσμες φωτός που εκπέμπονται ανά φωτοδίοδο (LED) να
διαχέονται  ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνια του  καλύμματος  έτσι  ώστε το μάτι  του
παρατηρητή να μην ενοχλείται από τις μεμονωμένες φωτεινές δέσμες. 
Η γωνία απόδοσης φωτεινής δέσμης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 180°.
Ο λαμπτήρας πρέπει να καλύπτεται από 10 χρόνια γραπτής εγγύησης καλής λειτουργίας (10 έτη επί
4.343 ώρες ανά έτος).
Ο λαμπτήρας πρέπει να είναι συμμορφωμένο  σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS (κατά
IEC / ΕΝ 62321).
Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) τους  οποίους χρησιμοποιεί ο  λαμπτήρας, πρέπει να  είναι
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα  LM80-80-08).
Ο λαμπτήρας πρέπει να φέρει σήμανση CE. 
Ο λαμπτήρας πρέπει  να  φέρει  όλα  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  CE κατά  EMC
2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU (765/2008/ΕΚ), τα οποία θα φέρουν το όνομα του κατασκευαστή
του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου προμηθευτή (εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου
εφ’ όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ.  IV άρθρο 30 παρ.1) ο
οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς
της Ε.Ε..  
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Ο λαμπτήρας πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα:  EN 55015,
EN 62560,  EN 62493,  EN 61547,  EN 62471,  EN 61000-3-2,  EN 61000-3-3,  έτσι  ώστε  να
διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής   λειτουργία του λαμπτήρα.
Ο κατασκευαστικός οίκος καθώς και ο υποψήφιος προμηθευτής του φωτιστικού πρέπει να φέρει
πιστοποιητικό ISO 9001, πιστοποιητικό ISO 14001 και OHSAS 18001.

14:  ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ  LED  ΚΥΚΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Φ60mm (κατάλληλος για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς)

Ο βραχίονας πρέπει να αποτελείται από δύο μεταλλικές λάμες 30x300x3mm (σε μορφή κολάρου)
για την προσαρμογή του σε ξύλινο ιστό με τσέρκια ή βίδες και από ένα σωλήνα κυκλικής διατομής
διαμέτρου Φ60mm και πάχους 3mm. 
Ο σωλήνας πρέπει να κάμπτεται σε ύψος 600mm από τη βάση του και επί του σημείου κάμψης να
ηλεκτροσυγκολείται λαμάκι 50x35x3mm το οποίο να φέρει τρύπα διαμέτρου Φ9mm στο κέντρο του.
Ο σωλήνας πρέπει να έχει κλίση 5 ως προς οριζόντιο επίπεδο και προβολή 700mm με το οριζόντιο
επίπεδο.  
Οι μεταλλικές λάμες πρέπει να  ηλεκτροσυγκολλούνται με το κατακόρυφο τμήμα του σωλήνα, μία
στη βάση του και μία σε καθαρή απόσταση 300mm καθ’υψος από την πρώτη. 
Οι λάμες να φέρουν η καθεμία, δύο τρύπες Φ12mm σε απόσταση 20mm από τις άκρες, για τη
σύσφιξη επί 5 -10ο του ιστού ή τοιχίου με τσέρκια ή κοχλίες Μ10mm. 
Ο βραχίονας πρέπει να έχει δεχθεί σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθάρισμα
και να γαλβανίζεται εν θερμώ. Επιπλέον πρέπει να είναι σύμφωνος με την παράγραφο 8 (σχέδιο 1)
της GR-259 (ΔΕΔΔΗΕ).

                                                                ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΠΕ5 με Α΄ β

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Δ.Ε.

ΠΕ3 με Α’β  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. 1

Φωτιστικό σώμα τύπου LED  επί  ιστού  ονομαστικής ισχύος  120 Watt,  σε  αντικατάσταση  των
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού µε λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα,
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα-Α).

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ   (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  812,00 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 2

Φωτιστικό σώμα τύπου  LED  επί  ιστού  ονομαστικής ισχύος 95  Watt,  σε  αντικατάσταση  των
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού µε λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα,
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθµητικώς): 533,00 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 3

Φωτιστικό σώμα τύπου  LED  επί  ιστού  ονομαστικής ισχύος 75  Watt,  σε  αντικατάσταση  των
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού µε λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα,
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθµητικώς): 506,00 €   (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 4

Φωτιστικό σώμα τύπου  LED  επί  ιστού  ονομαστικής ισχύος 50  Watt,  σε  αντικατάσταση  των
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού µε λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα,
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθµητικώς): 506,00 €   (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 5

Φωτιστικό σώμα τύπου  LED  επί  ιστού  ονομαστικής ισχύος 35  Watt,  σε  αντικατάσταση  των
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού µε λαμπτήρα 125W που υπάρχουν σήμερα,
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθµητικώς): 350,00 €   (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 6

LED αξονικού καλλωπιστικού τύπου καμπάνας ονομαστικής ισχύος 80 Watt, σε αντικατάσταση των
παλαιών συµβατικών φωτιστικών αξονικού τύπου µε λαµπτήρα 250W που υπάρχουν σήµερα, όπως
αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα- Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς): 533,00 € (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην  παραπάνω  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια,  η  μεταφορά  το  κόστος  εγκατάστασης
(συμπεριλαμβανομένων των υλικών στήριξης και  πιθανή αντικατάσταση καλώδιού  τροφοδοσίας
των φωτιστικών) σε πλήρη λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10
έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 7

Φωτιστικό σώµα τύπου LED κορυφής επί ιστού ονομαστικής ισχύος  45  Watt,  σε  αντικατάσταση
των  παλαιών  συμβατικών  φωτιστικών  σωμάτων επί  ιστού  µε  λαμπτήρες  150W που  υπάρχουν
σήμερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

           (Αριθµητικώς): 700,00 € (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 8

Φωτιστικό σώµα τύπου LED κορυφής επί ιστού ονομαστικής ισχύος  40  Watt,  σε  αντικατάσταση
των  παλαιών  συμβατικών  φωτιστικών  σωμάτων επί  ιστού  µε  λαμπτήρες  210W που  υπάρχουν
σήμερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

           (Αριθµητικώς): 700,00 € (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 9

Φωτιστικό σώµα τύπου LED κορυφής επί ιστού ονομαστικής ισχύος  40  Watt,  σε  αντικατάσταση
των  παλαιών  συμβατικών  φωτιστικών  σωμάτων επί  ιστού  µε  λαμπτήρες  140W που  υπάρχουν
σήμερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

           (Αριθµητικώς): 700,00 € (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 10

Φωτιστικό σώµα καλλωπιστικό τύπου LED ονομαστικής ισχύος  40  Watt,  σε  αντικατάσταση  των
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού µε λαμπτήρες 70W που υπάρχουν σήμερα,
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

           (Αριθµητικώς): 700,00 € (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 11

Προβολέας τύπου LED ονομαστικής ισχύος 185 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών
προβολέων µε λαµπτήρα 1000 W που υπάρχουν σήµερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα- Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς): 812,00 € (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 12

Προβολέας τύπου  LED ονομαστικής ισχύος 75  Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών
προβολέων µε λαµπτήρα 400 W που υπάρχουν σήµερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα- Α).

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθµητικώς): 506,00 €   (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(€/Μονάδα): 
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

           (Αριθμητικώς):  27,50 €  (ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Α.Τ. 13

Λαμπτήρας τύπου LED  ονομαστικής ισχύος  11 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών
λαµπτήρων επί ιστού µε λαµπτήρα 23W που υπάρχουν σήµερα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική
Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α). 

Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

 (Αριθμητικώς): 18,00 €  (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ   Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη
λειτουργία και η εγγύηση αυτού σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, για 10 έτη από την ημερομηνία
υπογραφής της σύβασης.

Α.Τ. 14

Βραχίονας στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED κυκλικής διατομής Φ60mm κατάλληλος για
ξύλινους  και  τσιμεντένιους  ιστούς,  όπως  αναφέρεται  στην  Τεχνική  Έκθεση  και  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές (Παράρτηµα-Α). 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

           (Αριθμητικώς) : 80,00 €  (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ   Φ.Π.Α.)

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εγκατάσταση του βραχίονα σε
σημεία ιστών τα οποία θα υποδείξει  η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Τιμές 

Οι  τιμές  μονάδας  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  των  φωτιστικών  LED οδοφωτισμού  θα
προκύπτουν  από  το  ΦΕΚ  3347/12.12.2014, ΦΕΚ 1746/19.05.2017  (τιμές  φωτιστικών  LED
στις  οποίες συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία) και το ΦΕΚ
363Β/2013  (αφαίρεση   φωτιστικών   σωμάτων   από   βραχίονα   ή   από   την   κορυφή
εγκατεστημένου  ιστού).  Οι τιμές των φωτιστικών  LED  κορυφής καλλωπιστικού τύπου και των
λαμπτήρων LED, προκύπτουν ύστερα  από έρευνα αγοράς της υπηρεσίας, ενώ η προμήθεια θα
είναι καθ’ όλα σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευής, εγκατάστασης, δοκιμής και λειτουργίας
που προβλέπει το ΦΕΚ 4607/13.12.2019.
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Υποχρεώσεις Αναδόχου

Υποχρέωση του αναδόχου είναι, για  τα  φωτιστικά και  προβολείς LED η προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των υλικών έτοιμων  για χρήση, στις θέσεις
τοποθέτησης τις  οποίες θα υποδείξει  ο Δήμος, ενώ για  τους λαμπτήρες LED, η προμήθεια,
μεταφορά  και  παράδοση  σε  χώρο  που  θα  υποδείξει  ο  Δήμος  καθώς  επίσης  και  η  10ετη
εγγύηση σε  κατάσταση  ορθής  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  ειδών. Επιπλέον ο ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα απεικονίζονται ψηφιακά οι
θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED. Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου
συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για τις τυπικές οδούς σύμφωνα με τον
πίνακα 2Α της παρούσας μελέτης.

Ανάθεση της Προμήθειας

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 μέσω ανοικτού
διεθνούς  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  τίτλο:  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ  LED ΓΙΑ  THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” 

                                                                ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΠΕ5 με Α΄ β

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Δ.Ε.

ΠΕ3 με Α’β  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων  3.753 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW) 916,98 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 3.982.883 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 597.432 

  

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων  3.753 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW) 269,35 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 1.169.933 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 175.490 

  

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) 102.382,50 

Αφαίρεση βραχιόνων (€) 0,00 

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 102.382,50 

ΦΠΑ (€) 24.571,80 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 126.954,30 

  

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) 2.276.257,00 

Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) 2.560,00 

Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού 0,00 

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 2.278.817,00 

ΦΠΑ(€) 546.916,08 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 2.825.733,08 

  

E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) 647,63 

Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση 
των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) 

2.812.950,30 

Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) 421.942,54 

  

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh) 

Ρύποι Συμβατικό Σύστημα Νέο Σύστημα Όφελος 

CO2 3.939,07 1.157,06 2.782,01 

Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: 70,63% 

  

Συνολικό Κόστος Επένδυσης 2.952.687,38 

  

Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών 1,83 

Σταθμισμένο κόστος έργου για 10ετία χωρίς κόστος συντήρησης: 0,12 

  

 





 

2. ΦΟΡΟΙ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΚΛΠ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 
ΦΠΑ (%): 

24,00% 
Σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο 
υπόκειται ο Δικαιούχος. 

Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(€/kWh): 

0,1500 
Αφορά προμήθεια, μεταφορά και 
διανομή, χωρίς ΦΠΑ. (Σταθερή τιμή) 

Ετήσια Μεταβολή στο Κόστος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (%): 

0,40% 
Συντηρητική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση. 
(Σταθερή τιμή) 

Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών 
Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 
24ωρο: 

11,90 
Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας 
Φωτιστικών Σωμάτων ανά 
24ωρο.(Σταθερή τιμή) 

3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κόστος αφαίρεσης 
Φωτιστικών Σωμάτων από 
βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού 
(€/Μονάδα): 

27,50 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως 
τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή) 

Κόστος αφαίρεσης βραχίονα 
από τοποθετημένο ιστό με ή 
χωρίς φωτιστικό σώμα 
(€/Μονάδα): 

0,00 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως 
τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή) 

Τιμή Μονάδας προμήθειας και 
εγκατάστασης βραχίονα  
(€/Μονάδα): 

80,00 
Σύμφωνα με ΦΕΚ 3347/2014 όπως 
τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή) 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 

Ποσοστό προμήθειας 
φωτιστικών σωμάτων για 
αποθήκευση (%): 

0,00% 
Φωτιστικά σώματα ή και εξαρτήματά τους 
προς αποθήκευση για άμεση 
αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης. 

Ποσοστό προμήθειας 
βραχιόνων για αποθήκευση 
(%): 

0,00% 
Βραχίονες προς αποθήκευση για άμεση 
αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης. 

5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα 
ενέργειας  (gr CO2/kWh) 989 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Διάρκεια του Δανείου σε 
Χρόνια (0-10): 10 

 

Διάρκεια Ζωής Επένδυσης σε 
χρόνια: 

15 

Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων 
λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 

Ετήσιο Κόστος Συντήρησης 
Δικτύου Φωτισμού με 
Συμβατικούς Λαμπτήρες 

120.000,00 
Βάση εγγραφής αιτιολογημένης 
βεβαίωσης από Αναθέτουσα 

7.  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 
φωτιστικού (lm/w) 80 

 (Σταθερή τιμή) 

Ελάχιστη απόδοση διόδου led 
(lm/w) 

120  (Σταθερή τιμή) 





 

 

9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Α/Α 
Συμβατική 
τεχνολογία 

Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ 
& Λαμπτήρων 

Συντομο-
γραφία 

Τεμάχια 
Τεμάχια για 
αποθήκευση 

Ελάχιστη 
απόδοση 

Φωτιστικού 
(lm/w) 

Lumen 
φωτιστικού  

Μέγιστη 
αποδεκτή 

Ισχύς 
Συστήματος 

Τιμή 
Μονάδος 

D
im

m
in

g 

1 
Na-250-1 -

250W 
LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς 
βραχίονα 

LED-125 478 0 110,000 13.800,00 125,45 812,00   

2 
Na-250-2 -

250W 
LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς 
βραχίονα 

LED-95 42 0 110,000 10.500,00 95,45 533,00   

3 
Na-250-3 -

250W 
LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς 
βραχίονα 

LED-76 319 0 105,000 8.000,00 76,19 506,00   

4 
Na-250-4 -

250W 
LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς 
βραχίονα 

LED-55 526 0 105,000 5.800,00 55,24 506,00   

5 
Hg-125 -

125W 
LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς 
βραχίονα 

LED-37 32 0 105,000 3.900,00 37,14 350,00   

6 
HB-250 -

250W 

LED Φωτιστικό αξονικού 
καλλωπιστικού τύπου 
καμπάνας ισχύος 80−110 W 

LED-83 1.201 0 115,000 9.600,00 83,48 533,00   

7 
TR-150 -

150W 

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί 
ιστού έως 45W 

LED-TR45-
2 

515 0 80,000 3.600,00 45,00 700,00   

8 
TR-210 -

210W 

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί 
ιστού έως 40W 

LED-TR45-
3 

29 0 95,000 3.800,00 40,00 700,00   

9 
TR-140 -

140W 

LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου επί 
ιστού έως 40W 

LED-TR45-
4 

200 0 95,000 3.800,00 40,00 700,00   

10 
TR-170 -

70W 
LED Φωτιστικό σώμα 
καλλωπιστικού τύπου 40W 

FLLED-188 359 0 100,000 4.200,00 42,00 700,00   

11 
FL-1000 -
1000W 

LED Προβολέας ισχύος 150-
200W 

FLLED-76 10 0 85,000 16.000,00 188,24 812,00   

12 
FL-400 -
400W 

LED Προβολέας ισχύος 50-
80W 

LEDE27-11 12 0 85,000 6.700,00 78,82 506,00   

13 
E27-23 -

23W 
Λαμπτήρας LED E27 έως 11W LEDE27-12 30 0 105,000 1.150,00 10,95 18,00   

 

 





 

 

 

 

                                                                                                ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                  & ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

       ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                                                 ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Δ.Ε. 

               ΠΕ5 με Α΄ β                                                                               ΠΕ3 με Α΄ β 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090276406
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.zografou.gr
Πόλη: ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός και αριθμός: Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7
Ταχ. κωδ.: 15772
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2132024170
φαξ: 2132024160
Ηλ. ταχ/μείο: dgrekas@zografou.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση του Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των 
εκπομπών ρύπων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις δημοτικές 
εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του Δήμου Ζωγράφου καθώς και η αναβάθμιση του 
φωτισμού σε υποφωτισμένες οδούς του Δήμου με την μελέτη προμήθειας: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ THN 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» (τα προσφερόμενα υλικά 
απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με τους διεθνείς 
κανονισμούς και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των Πόλεων). Τα παρακάτω 
φωτιστικά και λαμπτήρες LED είναι πράσινης τεχνολογίας, παρέχουν ποιοτικά και 
ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο Ζωγράφου. Αναλυτικότερα με την παρούσα 
προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία: 1. Τετρακοσίων 
εβδομήντα οχτώ (478) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 125,45W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 
250W που υπάρχουν σήμερα. 2. Σαράντα δυο (42) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί 
ιστού έως 95,45W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων 
επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα. 3. Τριακοσίων δέκα εννιά (319) 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού έως 76,19W σε αντικατάσταση των παλαιών 
συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα. 
4. Πεντακοσίων είκοσι έξι (526) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED επί ιστού έως 55,24W 
σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με 
λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα. 5. Τριάντα δυο (32) φωτιστικών σωμάτων 
τύπουLED, επί ιστού έως 37,14W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών 
φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 125W που υπάρχουν σήμερα. 6. Χιλίων 
διακοσίων ένα (1.201) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, αξονικού καλλωπιστικού τύπου 
καμπάνας, έως 83,48W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με 
λαμπτήρες των 250W που υπάρχουν σήμερα. 7. Πεντακοσίων δέκα πέντε (515) 

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 45W με 
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φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 45W με 
κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 150W που υπάρχουν σήμερα. 8. 
Είκοσι εννέα (29) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί 
ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 210W που 
υπάρχουν σήμερα. 9. Διακοσίων (200) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού 
τύπου, κορυφής επί ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους 
υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με 
λαμπτήρες των 140W που υπάρχουν σήμερα. 10. Τριακοσίων πενήντα εννιά (359) 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής, έως 42W με 
κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους υφιστάμενους ιστούς σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες των 70W που υπάρχουν σήμερα. 11. 
Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, έως 188,24W με ειδική βάση 
στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W 
που υπάρχουν σήμερα. 12. Δώδεκα (12) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, 
έως 76,47W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών 
προβολέων με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν σήμερα. 13. Τριάντα (30) λαμπτήρων LED 
τύπου Ε27 εξωτερικών χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών 
λαμπτήρων οικονομίας των 23W που υπάρχουν σήμερα. 14. Τριάντα δυο (32) βραχιόνων 
στήριξης κυκλικής διατομής Φ60mm. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας διότι αφορά μια ενιαία 
επένδυση αντικατάστασης φωτισμού, με αντικείμενο την συνολική εξοικονόμηση 
ενέργειας και την βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της συνολικής μείωσης των 
εκπομπών ρύπων και αφορά σε ένα ενιαίο δίκτυο φωτισμού εντός της γεωγραφικής 
περιφέρειας του Δήμου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34993000-4, 34991000-0, 
31518600-6, 31531000-7, 31532800-2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 2.952.687,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
2.381.199,50 €, ο ΦΠΑ: 571.487,88€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) 
μήνες ή 300 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στην Α.Μ. 45/2020 αναλυτική Μελέτη Προμήθειας – Τεχνικές Προδιάγραφες – 
Ενδεικτικές τιμές των προσφερόμενων προϊόντων του Δήμου Ζωγράφου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:
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Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

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

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
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Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
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Ημερομηνία της καταδίκης
..

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  45 / 2020
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.952.687,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζωγράφου των οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026 & 2027 στον Κ.Α 20-7135.17 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ  LED ΓΙΑ  THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ». Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι
ο Δήμος Ζωγράφου.  

Άρθρο 2
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης  Προμήθειας διέπονται  από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4314/2014  (Α'  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο,  τροποποίηση του ν.  3419/2005 (Α'  297)  και  άλλες διατάξεις”  και  του ν.  3614/2007 (Α'  267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  ν.  4700/2020  (Ά  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

 του ν. 4701/2020 (Ά 128) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού
τομέα και άλλες διατάξεις»

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 του ν.  4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου  των ανωνύμων εταιρειών (Νέος  νόμος  περί  Ανωνύμων
Εταιριών περί εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις κείμενες διατάξεις).

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του  Π.Δ.  57/17  (ΦΕΚ  88/20.06.2017  τεύχος  Α') Οργανισμός  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών.
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 του  Π.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 του  Π.Δ.  39  /04-05-2017  (ΦΕΚ  αρ.  φύλλου   64/Α/4-5-2017)  Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

 του  Ν.4446/16  (ΦΕΚ  240  Α/22-12-2016):  Πτωχευτικός  Κώδικας,  Διοικητική́  Δικαιοσύνη,  Τέλη  -
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 

 του ν. 4465/2017 ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των
τελών  που  συνδέονται  με  λογαριασμούς  πληρωμών,  την  αλλαγή  λογαριασμού  πληρωμών  και  την
πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

 του  ν.  4472/2017  (ΦΕΚ  Α’  74/19.05.2017)  Συνταξιοδοτικές  διατάξεις  Δημοσίου  και  τροποποίηση
διατάξεων  του  ν.  4387/2016,  μέτρα  εφαρμογής  των  δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων,
μέτρα  κοινωνικής  στήριξης  και  εργασιακές  ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 1, 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”2

 του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος 82/1996 (Α'  66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»3,  της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»4.  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
1 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021
2 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ.  1 περ.  37 και  376 παρ.  4  του ν.  4412/2016 εξακολουθεί  να ισχύει  η  δημοσίευση των

προκηρύξεων  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  μέχρι  την  έκδοση  της
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου
           ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΠΑΡ 6 ΤΟΥ Ν4412/2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 57654/22-05-2017  σύμφωνα με την οποία καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης
των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

3 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο
8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου
ευρώ (1.000.000,00 €)

4      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών.
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »5

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),6

 της με αρ. Πρωτ. 56902/215/ 2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού́ Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 της  με  αρ.  Πρωτ.  57654/  22.5.2017  (Β’1781)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού́  Ηλεκτρονικού́  Μητρώου
δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 της Υπ. αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/B') Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας &
Ανάπτυξης  με  θέμα  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  σύμφωνα  με  την  οποία  καταργείται  η  υποχρέωση
δημοσίευσης  των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

 της Υπ. αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/B') Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες»

 ειδικά για τη δικαστική προστασία τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τον Ν.3886/2010
(Φ.Ε.Κ.  173/Α')  «Δικαστική  προστασία  κατά  την  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  -  Εναρμόνιση  της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 86/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύουν

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Επίσης η διαδικασία διέπεται από το κάτωθι ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αναθέτουσα
αρχή και την σχετική προμήθεια λόγω αντικειμένου αυτής: 

1) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09-11-2015) όπως ισχύει, για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για την ενεργειακή

5Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του 
ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)
6 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και

στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές
διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75 
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απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ. 

3) Τον  “Οδηγό  Μελετών  για  τη  Βελτίωση  της  Ενεργειακής  Αποδοτικότητας  σε  Εγκαταστάσεις
Οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’& Β’ όπως αυτός αναρτήθηκε από το Τ.Π.&Δ. και το Κ.Α.Π.Ε. και ισχύει, καθώς και
τα αναρτημένα  από το  Τ.Π.&Δ.  και  Κ.Α.Π.Ε.   «Υπόδειγμα  Μελέτης  Ενεργειακής  Αναβάθμισης»  και
«Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού».

4) Την Εγκύκλιο 22  που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε. στις 24/10/2014  Αρ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ.658.
5) Την  Εγκύκλιο  17  που  εξέδωσε  το  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ  με  αρ.  Πρωτ.  ΔΚΠ/οικ/1322  βάση  της  οποίας

επικαιροποιείται η εγκύκλιος 22 με το Παράρτημα Β64 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές).
6) Το  ΦΕΚ  4607  το  οποίο  δημοσιεύθηκε  στις  13/12/2019  και  καθορίζει  τις  Ελληνικές  Τεχνικές

Προδιαγραφές φωτιστικά σώματα LED οδοφωτισμού  (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018).
7) Το ΦΕΚ 3347Β το  οποίο  δημοσιεύθηκε  στις  12/12/2014  και  καθορίζει  τις  ενδεικτικές  τιμές  για  τα

φωτιστικά σώματα LED οδοφωτισμού. 
8) Το ΦΕΚ αρ. Φύλλου 538 το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22/02/2017 το οποίο εντάσσει το Πιστοποιητικό

εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. στα απαιτούμενα στοιχεία για την διάθεση ενός προϊόντος (ΗΗΕ) στην Ελληνική
αγορά  καθώς  επίσης  διασφαλίζει  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  ν.  4412/2016  το  δικαίωμα  των
διακινητών ΗΗΕ για την συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

9) Τον Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των
διαγωνιζόμενων  προϊόντων  (φωτιστικά  είδη,  λαμπτήρες  &  συσκευασίες)  και  τις  σχετικές  με  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά σχετικές αποφάσεις.

10) Το  Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α).
11) Την  ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018 Υπουργική Απόφαση «Επιχειρήσεις  Ενεργειακών Υπηρεσιών,

Λειτουργία,  Μητρώο  και  Κώδικας  δεοντολογίας  Επιχειρήσεων  Ενεργειακών  Υπηρεσιών  (ΦΕΚ.Β’
2672). 

12) Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  με  αρ.  πρωτ.  1111  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
συμβάσεων η οποία εκδόθηκε στις 04/03/2016 με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής  επιλογής δημοσίων
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και κάθε σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ όπως
εκάστοτε ισχύει.

13) Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  22  με  αρ.  πρωτ.  3802  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
συμβάσεων η οποία εκδόθηκε στις 14/06/2017 με θέμα «Τροποποίησης των συμβάσεων κατά την
διάρκεια τους»

14) Τον Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
15) Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική́ της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
16) Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Απόφασης του Υπουργού́ Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β ́/23-

03-0002 του 1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με την
επιφύλαξη της παρ. 10 και 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016(Α ́ 147). 

17) Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α ́/27-11-1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού́, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
(ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014).

18) Την υπ΄ αριθμ. 128/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (Α.Δ.Α.  60ΣΞΩΡΦ-ΓΝΠ).
19) Το  Πρωταρχικό  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  το  οποίο  έλαβε  Α.Δ.Α.Μ.

20REQ007876135.

Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, μέσω ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ  LED ΓΙΑ  THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
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Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
β) Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α)
γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (Παράρτημα Ε)
δ) Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Γ)

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν7: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016  και  τα  άρθρα   2.1.5  και  2.2.2  αντίστοιχα  της  παρούσας  διακήρυξης.  γ)  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά  μέσα)  της  παραγράφου  2.2.9.2,  όπως  αυτά  αναγράφονται  παρακάτω
αναλυτικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης,  λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο,  Επιπλέον  απαιτείται  η  προσκόμιση  υπεύθυνης  δήλωσης  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του
Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας
δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν4412/2016 για
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  Στην περίπτωση ενώσεων-
συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση των παραπάνω από όλα τα μέλη
αυτών. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2  Πιστοποιητικό αρμόδιας ανά περίπτωση αρχής, που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο Θα προκύπτει  ότι  ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις

- Ειδικότερα το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους και
αμειβόμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,  εφόσον  υπάρχει
υποχρέωση  της  επιχείρησης  καταβολής  από  την  πλευρά  της  ασφαλιστικών  εισφορών  για  τους
απασχολούμενους  αυτούς.  Για  την  τεκμηρίωση της  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του συμμετέχοντος  θα
πρέπει να υποβληθούν: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε Χώρας)
στην  οποία  θα  δηλώνονται  όλοι  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  υπάρχει  υποχρέωση  της
επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους απασχολούμενούς της
και  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης β)
τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που
δηλώνονται  στην  προαναφερόμενη  υπεύθυνη  δήλωση γ)  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του8 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που

7Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016

8 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού9

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της  χώρας  καταγωγής  ή της χώρας  όπου είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας.

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση των
παραπάνω από όλα τα μέλη αυτών.

για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο  διαγωνιζόμενος  δεν  τελεί  ή  είναι  σε  διαδικασία  πτώχευσης,  εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,
πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση. Στην  περίπτωση  ενώσεων-συμπράξεων-
κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού από όλα τα
μέλη αυτών.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις  λοιπές περιπτώσεις  της παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις υπό-παραγράφους γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ της παραγράφου
2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού. 

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση της
παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα μέλη αυτών. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών10, εφόσον ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο  της χώρας εγκατάστασής  τους και  υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,   το οποίο να έχει  εκδοθεί  έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της  εταιρείας  και  τον  αριθμό  των μετοχών  κάθε  μετόχου  (μετοχολόγιο),  όπως τα  στοιχεία  αυτά  είναι

9 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
10 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
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καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας  με
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση όλων
των παραπάνω δικαιολογητικών από όλα τα μέλη αυτών. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

δ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8. υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι  δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών  οικονομικών  φορέων  απαιτείται  η  προσκόμιση  της  παραπάνω
υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα μέλη αυτών. 

B.2.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.4 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για την παράγραφο 2.2.4.1  (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης.  Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς  προσκομίζουν  Πιστοποιητικό
του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για
το συγκεκριμένο επάγγελμα  καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, όπου
θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο
επιμελητήριο.  

Για  την  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την προσκόμιση της σχετικής καρτέλας (Με εκτύπωση της
καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).

Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να
αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
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Β.3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.5 (απόδειξη της
οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας)  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν
αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για την παράγραφο 2.2.5.1. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όλα τα φορολογικά έντυπα δηλώσεων
για κάθε μορφή εταιρείας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4172/2013 & 4308/2014 για τις χρήσεις
2017,  2018,  2019.  Επιπλέον  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τις  ετήσιες   οικονομικές  καταστάσεις
καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους,  για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 όπως προβλέπονται από
τους  Ν.4308/2014  άρθρο 16, Ν.2190/1920. 

Αναλυτικά:  Οι  προσωπικές  εταιρείας  (Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ,  ατομικές  κ.λ.π)   που  τηρούν  απλογραφικά  βιβλία
υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 τις υποβληθείσες  δηλώσεις αναλυτικών
στοιχείων φορολογίας εισοδήματος εντύπων Ε3 που προβλέπεται  από την φορολογική νομοθεσία για κάθε
χρήση.  Τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π) για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 πρέπει να προσκομίσουν τα
έντυπα φορολογίας  εισοδήματος  Ν.  Όλες  οι   προσωπικές  εταιρείες  (Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  ατομικές  κ.λ.π),  για  τις
χρήσεις 2017, 2018, 2019 θα πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, έντυπο
Β.6. σύμφωνα με  τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 άρθρο 16 παρ. 8. Οι  προσωπικές εταιρείες
(Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π)  που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις
2017, 2018, 2019 τις υποβληθείσες  δηλώσεις αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος εντύπων Ε3
που προβλέπεται  από την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση.  Τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π) για
τις   χρήσεις  2017,  2018,  2019 πρέπει να  προσκομίσουν τα έντυπαφορολογίας εισοδήματος  Ν.  Όλες οι
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π), πρέπει να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019
ισολογισμό  κατάσταση  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  σύμφωνα  με   τα  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα
Ν.4308/2014 άρθρο 16 παρ. 3,4,5,6,7.

Τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.  υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 τις
υποβληθείσες  δηλώσεις  αναλυτικών  στοιχείων φορολογίας  εισοδήματος  εντύπων  Ε3  που  προβλέπεται
από την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση. Για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 πρέπει να προσκομίσουν
τα  έντυπα  φορολογίας  εισοδήματος  Ν.  Όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  για  τις  χρήσεις  2017,  2018,  2019
υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  ισολογισμό  κατάσταση  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  σύμφωνα  με  τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 4308/2014 άρθρο 16 παρ. 3, 4, 5, 6, 7.
Τα νομικά πρόσωπα  Α.Ε., Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε.  υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου  η  οποία  θα  αναφέρει  ότι  πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα  με  τον  νόμο  η  δημοσίευση  και
ανάρτηση  των Ισολογισμών της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η.,  για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Στην περίπτωση ενώσεων – συμπράξεων - κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση
όλων των παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα μέλη αυτών.

Για  την  παράγραφο  2.2.5.2. οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  θα
δηλώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ότι  ο μέσος “ειδικός” κύκλος εργασιών (σχετικού με το
αντικείμενο  της  σύμβασης)  καλύπτει  το  ύψος  του  προϋπολογισμού  της  προμήθειας   μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019. Η παραπάνω δήλωσή θα συνοδεύεται
από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης) τα οποία τεκμηριώνουν το ύψος του μέσου ειδικού
κύκλου εργασιών.

Για  την παράγραφο 2.2.5.3. οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος της
χώρας, ή άλλου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος της Ε.Ε. με το ύψος σε ευρώ της πιστοληπτικής
τους ικανότητας  του υποψήφιου οικονομικού φορέα και ότι αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. 

Β.4.  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.6. (απόδειξη της
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
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Για την παράγραφο 2.2.6.1) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποδεικτικά προμήθειας - βεβαιώσεις ή
πρωτόκολλα παραλαβής, εγκατάστασης και καλής λειτουργίας – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τα οποία θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης), από συμβάσεις προμήθειας του ιδίου
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης οι οποίες έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται :
Ι.  Εάν ο αποδέκτης είναι  Αναθέτουσα Αρχή με πιστοποιητικά – βεβαιώσεις/πρωτόκολλα παραλαβής τα
οποία έχουν εκδοθεί - θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 
ΙΙ. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με υπεύθυνη Δήλωση - βεβαίωση του αγοραστή η οποία θα
συνοδεύεται  από  αποδεικτικό  του  τόπου  εγκατάστασης  -  βεβαίωση  ή  πρωτόκολλο  παραλαβής,
εγκατάστασης και  καλής λειτουργίας -  των φωτιστικών και λαμπτήρων κατάλληλων για χρήση φωτισμού
οδών  και  κοινόχρηστων  εξωτερικών  χώρων  και  βραχιόνων  στήριξης  από  τον  τελικό  αποδέκτη  της
προμήθειας και εγκατάστασης. 
Τα  ανωτέρω  αποδεικτικά  θα  συνοδεύουν  την  αναλυτική  λίστα  με  τις  κυριότερες  παραδόσεις  από
συμβάσεις  προμηθειών  του  ίδιου  αντικειμένου  της  παρούσας  διακήρυξης  “Προμήθεια  φωτιστικών  και
λαμπτήρων τύπου  LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων” τις
οποίες  έχουν  εκτελέσει  κατά  τη  διάρκεια  της   προηγουμένης  τριετίας,  έτσι  ώστε  η  Αναθέτουσα  να
διαπιστώσει  την  ικανότητα  και  αξιοπιστία  του  Οικονομικού  Φορέα  να  καλύψει  το  μέγεθος  της
συγκεκριμένης  προμήθειας.  Στην  παραπάνω  λίστα  να  αναφέρεται  αναλυτικά:  ο  αγοραστής,  ο  τελικός
αποδέκτης της προμήθειας και ο τόπος εγκατάστασης, η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, ο αριθμός
του  παραστατικού  πώλησης,   η  αξία  σε  €  χωρίς  ΦΠΑ,  η  ποσότητα  σε  τεμάχια  των  φωτιστικών,  των
βραχιόνων και των λαμπτήρων  LED,  ο τύπος και περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών έτσι ώστε να
προκύπτει  η  υλοποίηση  αντίστοιχων  προμηθειών  φωτιστικών,  βραχιόνων  και  λαμπτήρων  τύπου  LED
κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων και να αποδεικνύεται ότι ο
υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  έχει  προμηθεύσει  κατά  τη  διάρκεια  της  προηγουμένης  τριετίας
τουλάχιστον  τον  συνολικό  αριθμό  των  φωτιστικών  σωμάτων  τύπου  LED και  βραχιόνων  του  ιδίου
αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό των λαμπτήρων  LED του
ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης. 

Για την παράγραφο 2.2.6.2) Ο υποψήφιος οικονομικός  φορέας θα προσκομίσει  ΥΔ κατά την υποβολή
προσφοράς στην οποία θα δηλώνεται η δέσμευση για πλήρωση της απαίτησης του 2.2.6.2. της διακήρυξης
σε περίπτωση ανάδειξης αυτού ως οριστικού αναδόχου, με  έγγραφη περιγραφή – αναφορά στον τρόπο και
τα μέσα ανταπόκρισης εντός 48 ωρών. Σε απόδειξη του περιεχομένου της ΥΔ θα προσκομίζονται όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα χαρακτηριστικά ήτοι ενδεικτικά εμβαδόν, διεύθυνση,
άδεια χρήσης ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κατά νόμο χρήση των εγκαταστάσεων για τους
σκοπούς  της  παρούσας  διακήρυξης.  Επίσης  θα  προσκομισθούν  νομιμοποιητικά  έγγραφα  των
εγκαταστάσεων  (ενδεικτικά  αναφέρουμε τίτλοι  κτήσης  ή  προσύμφωνο  ή  συμφωνητικό  ενοικίασης  ή
σχετικό έγγραφο ιδιοκτησίας ή  έγγραφο μελλοντικής παραχώρησης χρήσης αυτών  ή άδειας λειτουργίας
των εγκαταστάσεων ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο κατά την κρίση του υποψηφίου) καθώς επίσης και
θεωρημένο σχέδιο – κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η Αναθέτουσα αρχή θα
μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη των απαιτούμενων υποδομών καθώς και την Νόμιμη χρήση αυτών, τις
οποίες θα διαθέτει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας και για
χρονικό  διάστημα  10  ετών  από  την  επομένη  της  υπογραφής  της  σύμβασης,  αλλά  και  κάθε  στοιχείο
αποδεικτικό  της  ανταπόκρισης  εντός  48  ωρών.  Όταν  ο  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  δεν  είναι  ο
ιδιοκτήτης  των  εγκαταστάσεων  οι  οποίες  έχουν  δηλωθεί,  απαιτείται  και   Υ.Δ.  από  τον  ιδιοκτήτη  των
εγκαταστάσεων  στην  οποία θα  δηλώνεται  ότι  αποδέχεται  εφ’  όσον  ο  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας
αναδειχθεί ως οριστικός ανάδοχος της προμήθειας να παραχωρήσει τις απαιτούμενες από την σύμβαση
εγκαταστάσεις και για χρονικό διάστημα 10 ετών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και
ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται για τον χώρο είναι αληθή και ακριβή. Στην περίπτωση ενώσεων-
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συμπράξεων-κοινοπραξιών  οικονομικών  φορέων  απαιτείται  η  παραπάνω  υπεύθυνη  δήλωση  να  είναι
υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη αυτών.

Για  την  παράγραφο  2.2.6.3) οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν σε  κάθε  περίπτωση  χρήσης  ή  μη
υπεργολάβου άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. Επιπλέον στην
περίπτωση  χρήσης  υπεργολάβου  για  την  εκτέλεση  της  εγκατάστασης  του  φωτιστικού  εξοπλισμού  οι
οικονομικοί φορείς εκτός από την άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ
141/Α του υπεργολάβου,  προσκομίζουν  υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου θεωρημένη από Αρμόδια
αρχή  στην  οποία  θα   δηλώνεται  ότι:  αποδέχεται  να  εγκαταστήσει  ως  υπεργολάβος  του  Αναδόχου
οικονομικού  φορέα  τα  φωτιστικά  σώματα  της  προμήθειας  στα  σημεία  τα  οποία  θα  του  υποδείξει  η
αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας.

Για την παράγραφο 2.2.6.4) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :

Α. Επίσημες εκθέσεις εργαστηριακών ελέγχων κατά το Πρότυπο  LM80 των διόδων φωτοεκπομπής (LED)
τους οποίους χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες.  

Β. Επίσημη Έκθεση Μετρήσεων του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, η οποία θα έχει
εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο η οποία θα συνοδεύεται από σχετική Βεβαίωση του Εργαστηρίου,
βάσει  της  οποίας  θα  πιστοποιείται  ο  κωδικός  ονομασίας  του  κάθε  προσφερόμενου  φωτιστικού  και
λαμπτήρα καθώς και η συνολική ενεργός ισχύς (W) του φωτιστικού συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα: IES-LM-79-08 (2008) & EN 13032-1 (2005-03-11). 

Γ. Επίσημη Έκθεση Μετρήσεων του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, η οποία θα έχει
εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο η οποία θα συνοδεύεται από σχετική Βεβαίωση του Εργαστηρίου,
βάσει  της  οποίας  θα  πιστοποιείται  ο  κωδικός  ονομασίας  του  κάθε  προσφερόμενου  φωτιστικού  και
λαμπτήρα καθώς και η συνολική φωτεινή ροή (σε  Lumen)  του φωτιστικού συστήματος σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα: IES-LM-79-08 (2008) & EN 13032-1 (2005-03-11).

Δ.  Φωτοτεχνικές  μελέτες  από  αναγνωρισμένο  φορέα,  έτσι  ώστε  να  προκύπτει  ότι  καλύπτονται  οι
απαιτήσεις φωτισμού κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τις τυπικές οδούς όπως αυτές απεικονίζονται στην
Μελέτη (Παράρτημα Α) της παρούσης  διακήρυξης.  

Ε. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία θα φέρουν το όνομα του κατασκευαστή
του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου οικονομικού φορέα  (εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου
εφ' όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής του τελικού προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα
με τον κανονισμό 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1), ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος
για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε., κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU έτσι
ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής λειτουργία αυτών και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με τα
πρότυπα (standards) ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Tο φωτιστικό καθώς επίσης και το τροφοδοτικό αυτού πρέπει να συμμορφώνονται με όλα  τα απαιτούμενα
ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019:  EN 60598-2-3,  EN 55015,  EN 61547,  EN
62471 (σύμφωνα με το table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1,
EN 61347-2-13,  EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού
(ΦΕΚ 4607/13.12.2019). 
Ο λαμπτήρας πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 55015, EN 62560,
EN 62493,  EN 61547,  EN 62471,  EN 61000-3-2,  EN 61000-3-3,  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  πλήρως  η
ασφαλής   λειτουργία του λαμπτήρα.

Από τα πιστοποιητικά CE θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προκύπτει το όνομα του εργαστήριου στο
οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι καθώς και ο ειδικός αριθμός εργαστηριακού ελέγχου
(test report number) των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων έτσι ώστε η Αναθέτουσα να προβεί
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στον  απαιτούμενο  έλεγχο  διαπίστευσης  των  παραπάνω  προτύπων  για  το  κάθε  προσφερόμενο  είδος
φωτιστικού και λαμπτήρα. 
Επιπλέον απαιτείται για τα εργαστήρια στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι  έλεγχοι συμμόρφωσης με τα
παραπάνω  πρότυπα  ΕΝ των πιστοποιητικών  CE,  η  προσκόμιση  διαπίστευσης  κατά  ISO/IEC 17025  από
ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης.      

ΣΤ. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, η οποία πιστοποιεί
ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες LED συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό RoHS,
για περιορισμό χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών (σύμφωνα με την οδηγία 2011 / 65 / ΕΕ, κατά IEC
62321 ).

Β.5.   Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.7.  (Πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για  την  παράγραφο  2.2.7.1) Για  την  απόδειξη  εγγραφής  στο  Μητρώο  Επιχειρήσεων  Ενεργειακών
Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  βάσει  της  ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018
Υπουργικής  Απόφασης  (ΦΕΚ.Β’  2672)  απαιτείται  η  προσκόμιση  βεβαίωσης  εγγραφής  του  Οικονομικού
φορέα. Οι υποψήφιοι οικονομικοί  φορείς προσκομίζουν  και  βεβαίωση  συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό
Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη,
λαμπτήρες  &  συσκευασίες)  καθώς  επίσης  και  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  τους  στο  Εθνικό  Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου
Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ.
117/2004 (ΦΕΚ. 82Α).  Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 “ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016
υπουργικής  απόφασης”  βάσει  της  οποίας  “το   πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  Ε.Μ.ΠΑ.  εντάσσεται  στα
στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για
την διάθεση ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016
το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  παραγωγών  -  διακινητών  ΗΗΕ σε  δημόσιους  διαγωνισμούς   όπως αυτά
ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Για την παράγραφο 2.2.7.2) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό διασφάλισης
διαχείρισης  ποιότητας  EN ISO 9001:2015  του  κατασκευαστικού  οίκου  του  τελικού  προσφερόμενου
προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

Για  την  παράγραφο  2.2.7.3) οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν πιστοποιητικό
περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 του κατασκευαστικού οίκου του τελικού προσφερόμενου
προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

Για  την παράγραφο 2.2.7.4) οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  πιστοποιητικό υγείας  και
ασφαλείας  στην  εργασία  ISO OHSAS 18001   του  κατασκευαστικού  οίκου  του  τελικού  προσφερόμενου
προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

Για την παράγραφο 2.2.7.5) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο κατασκευαστικός
οίκος  του  τελικού  προσφερόμενου  προϊόντος)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό  διασφάλισης  διαχείρισης
ποιότητας EN ISO 9001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

Για την παράγραφο 2.2.7.6) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο κατασκευαστικός
οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) προσκομίζουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης
EN ISO 14001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 
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Για την παράγραφο 2.2.7.7) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο κατασκευαστικός
οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος)  προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας και ασφαλείας στην
εργασία ISO OHSAS 18001  από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016 αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα
διασφάλισης  ποιότητας  πληρούν  τα  απαιτούμενα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  ή  τα  απαιτούμενα
βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης αντίστοιχα.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του.   Στις  λοιπές
περιπτώσεις  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως
καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση   του  νόμιμου
εκπροσώπου,  από την οποία αποδεικνύονται  τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,  μεταβολές  και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα,  όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω λόγω
των  ειδικών  απαιτήσεων  της  διακήρυξης,  του  μέγεθος  του  έργου,  του  τρόπο  υλοποίησης  και
χρηματοδότησής τους, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 και άρθρο 87 του ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  όπως
αυτή  προσδιορίζεται  βάσει  του  κόστους,  με  χρήση  προσέγγισης  κόστους  –  αποτελεσματικότητας  με
κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς
όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης € ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε
παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016. 
Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:  
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως: αα) το κόστος που σχετίζεται με την
απόκτηση,  ββ) το κόστος χρήσης,  όπως για την κατανάλωση,  γγ) το κόστος συντήρησης, δδ) το κόστος
τέλους  του  κύκλου  ζωής,  όπως  το  κόστος  συλλογής  και  ανακύκλωσης,  ώστε  η  συνολική  ενεργειακή
απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων στο πλαίσιο της
ίδιας  δέσμης,  αγοράζοντας  τη  δέσμη  προϊόντων  που  πληροί  το  κριτήριο  της  ανώτερης  κατηγορίας
ενεργειακής απόδοσης ως εκάστοτε ισχύουν. 

Άρθρο 6
Αξιολόγηση προσφορών
H ανάθεσης της σύμβασης είναι σύμφωνα με το άρθρο 86 και άρθρο 87 του ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  όπως
αυτή  προσδιορίζεται  βάσει  του  κόστους,  με  χρήση  προσέγγισης  κόστους  –  αποτελεσματικότητας  με
κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς
όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης € ανά KWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε
παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016. 
Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:  
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:   αα) το κόστος που σχετίζεται με την
απόκτηση,   ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση,   γγ) το κόστος συντήρησης,   δδ) το κόστος
τέλους  του  κύκλου  ζωής,  όπως  το  κόστος  συλλογής  και  ανακύκλωσης,  ώστε  η  συνολική  ενεργειακή
απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων στο πλαίσιο της
ίδιας  δέσμης,  αγοράζοντας  τη  δέσμη  προϊόντων  που  πληροί  το  κριτήριο  της  ανώτερης  κατηγορίας
ενεργειακής απόδοσης ως εκάστοτε ισχύουν. 
Ο  οικονομικός  φορέας  με  το  χαμηλότερο  σταθμισμένο  κόστος  επένδυσης  (€/  ΚWh)  κηρύσσεται  ως  ο
Ανάδοχος της Προμήθειας.

Άρθρο 7
Υπογραφή σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
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συμπεριλαμβανομένης  τυχόν  ισόποσης  προς  αυτόν  προκαταβολής.  11Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της
σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται  από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72
παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλομένης  προκαταβολής.  Η  προκαταβολή  και  η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της  παραγράφου 5.1. της
διακήρυξης (τρόπος πληρωμής).
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  μετά  την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω ανάθεσης  της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος δύναται να αναφέρει  στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
εφόσον το(α)  τμήμα(τα)  της σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο ανάδοχος προτίθεται  να αναθέσει  υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

11 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης12 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει  τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β)  ο  ανάδοχος,  κατά το χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 Άρθρο 8
Τιμές Προσφοράς
Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, β) προσφορές που
θα  φέρουν  τιμές  υψηλότερες  των  ενδεικτικών  τιμών  του  προϋπολογισμού  της  Μελέτης  (όπως  αυτές
αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α της παρούσης. 

 Άρθρο 9
Τόπος & χρόνος παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α
της παρούσης, σε σημείο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα εντός του Καλλικρατικού Δήμου, καθώς επίσης
και  να  εγκαταστήσει  τα  φωτιστικά  σώματα  LED σε  πλήρη  λειτουργία,  σε  δεκα  (10)  μήνες  ή  300
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το  αίτημα υποβάλλεται  από τον  ανάδοχο και  η  παράταση χορηγείται  χωρίς  να συντρέχουν  λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

12βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και  την επιτροπή παραλαβής,  για την ημερομηνία που προτίθεται  να παραδώσει  το υλικό,
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε  εκτέλεση  της  οποίας
προσκομίστηκε.

Άρθρο 10
Παραλαβή
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1613  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα - Ζ (Σχέδιο σύμβασης της παρούσας). Κατά την διαδικασία παραλαβής
των υλικών διενεργείται: 1) ποσοτική παραλαβή στην αποθήκη την οποία έχει υποδείξει η Αναθέτουσα και
2) ποιοτικός έλεγχος των εγκατεστημένων φωτιστικών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αυτών.  Ο
ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται  με  τους  ακόλουθους  τρόπους:  α)  μακροσκοπικό  έλεγχο,  β)
δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία ορθής λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
του Παραρτήματος Α της παρούσης.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με  την  παρ.  5  του  άρθρου 208  του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε  κάθε  περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

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

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής  πραγματοποιείται  μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Η  παραλαβή  των  υλικών  μπορεί  να  γίνεται  τμηματικά,  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  &
Παρακολούθησης. 

13Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας
συγκροτείται  τριμελής  ή  πενταμελής  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον προβλέπεται  από τη σύμβαση ή κρίνεται  αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά
πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  Υπηρεσία  που εκτελεί  την  προμήθεια  και  την  επιτροπή
παραλαβής  τουλάχιστον  τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα  από  την  προγραμματισμένη  μέρα  κάθε
παράδοσης  για  την  παραλαβή  της.  Η  ποσοτική  παραλαβή  των  υλικών  στην  αποθήκη  την  οποία  έχει
υποδείξει η Αναθέτουσα, θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός τριάντα (30)
ημερών.  
Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής:
•  Το είδος και η ποσότητα.
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία (Wat), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως διακριτικό γνώρισμα
του προμηθευόμενου προϊόντος.
Αν  η  παραλαβή  των υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η
πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

 Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής
και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας.

Άρθρο 11
Πλημμελής κατασκευή
-Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  με
απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
-Αν η αντικατάσταση γίνεται  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  η προθεσμία που ορίζεται  για  την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
-Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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Άρθρο 13
Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 Μετά την αντίστοιχη ποσοτική παραλαβή των υλικών στην αποθήκη του Δήμου, από την Αναθέτουσα (1 η

πληρωμή ήτοι 50.000,00€). 

 Το υπόλοιπο της συνολικής συμβατικής αξίας, ύστερα από την παραλαβή των υλικών και σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
σε ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62
12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 (ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

3η  ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62
24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

4η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62
36 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

5η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62
48 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

6η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62
60 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

7η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62
72 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

8η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,66
84 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα γίνεται
σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  αναγραφόμενα  και  ύστερα  από  την  προσκόμιση  όλων  των  νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016. 
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  την  πληρωμή  του  συνολικού  συμβατικού  τιμήματος  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού άνευ Φ.Π.Α.. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από Σύμβαση
προμήθειας.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική Σύμβαση, η
εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, με σκοπό τη
χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής
της  υπόψη  Σύμβασης.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  και  για  τους  οργανισμούς  και  τα  νομικά  πρόσωπα  που
ελέγχονται  από  το  Κράτος.  Η  εκχώρηση  των  απαιτήσεων  γίνεται  με  τις  διατυπώσεις  της  κείμενης
νομοθεσίας.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 
-  για  τα  φωτιστικά  LED η προμήθεια,  μεταφορά,  τοποθέτηση και  παράδοση σε  πλήρη λειτουργία  των
υλικών έτοιμων για χρήση, στις θέσεις τοποθέτησης τις οποίες θα υποδείξει ο Δήμος, 
- για τους λαμπτήρες LED, η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος, 
- η 10ετη συντήρηση σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.
-  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  πλήρες  ηλεκτρονικό  αρχείο  στο  οποίο  θα  απεικονίζονται
ψηφιακά οι θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED.
-  Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής
λειτουργίας,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ετών η  οποία θα  έχει  εκδοθεί  από τον  κατασκευαστή  του  τελικού
προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του φωτιστικού σώματος ως ενιαίο
σύστημα  (π.χ.  φινίρισμα,  κάλυμμα,  οπτική  μονάδα  LED,  τροφοδοτικό,  βάση  στήριξης  και  κάθε  άλλο
εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας εντός του
παραπάνω χρόνου ολικής εγγύησης  (5ετιας),  τα φωτιστικά και οι  λαμπτήρες δεν επισκευάζονται  αλλά
αντικαθίστανται από νέα από τον ανάδοχο. 
- Ο ανάδοχος εγγυάται, αφού λάβει υπ’ όψιν την παραπάνω παράγραφο, την συντήρηση των φωτιστικών
σωμάτων και λαμπτήρων LED έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής λειτουργίας για το χρονικό
διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
-  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  εφ’  όσον  αυτό  κριθεί  απαραίτητο  από  την  Αναθέτουσα  να  προσκομίσει
φωτοτεχνικές  μελέτες  τυπικών  οδών  (ύστερα  από  υπόδειξη  των  οδών  από  την  Αναθέτουσα)  κατά  το
πρότυπο ΕΝ 13201, έτσι ώστε να προσδιορίζεται η φωτεινή απόδοση των νέων φωτιστικών LED,  σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 11.2 του Οδηγού Μελετών του Προγράμματος.
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Άρθρο 15
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

                                                                                        Ζωγράφου, Δεκέμβριος 2020      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΓΚΡΕΚΑΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ5/Α΄

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Δ.Ε.

ΠΕ3 με Α'β.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 
Σύμβαση υπ΄αριθμ  .................. 
 
Στον Ζωγράφου σήμερα, την  ……….  του μηνός ……………..  του έτους  ………….  μεταξύ του Δήμου 
Ζωγράφου και της εταιρίας ή κοινοπραξίας ……………….  
 
Για την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ 
THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ». 
 
Συνολικού συμβατικού τιμήματος  : ……………….… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Αφενός 
Ο Δήμος Ζωγράφου Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στο Ζωγράφου 
επί της οδού  Γ. Ζωγράφου 7, με ΑΦΜ 090276406. και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της 
παρούσας από το Δήμαρχο ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ι. ΘΩΔΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ……/202…(ΑΔΑΜ:……………) 
απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως “η Αναθέτουσα Αρχή”. 
 
Και αφετέρου 

Η εταιρία ή Κοινοπραξία .......... με έδρα ...........και Α.Φ.Μ. ............ Δ.Ο.Υ ......................που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ....... κάτοικο........ κάτοχο του ΑΔΤ........, και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “ο Ανάδοχος” 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν 

1. Την υπ΄αριθμ. 25670/29-12-2020 διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανωτέρω 
περιγραφόμενη προμήθεια  για χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης δέκα (10) μήνες ή 300 
ημερολογιακές ημέρες από́ την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 
2. Την υπ΄αριθμ …….…...απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός της ανωτέρω διακήρυξης στον Ανάδοχο. 
 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 
Άρθρο 1 

Ορισμοί 
 
Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Ζωγράφου.   
Ανάδοχος: η εταιρεία  ………….…………. (ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί η παρούσα 
σύμβαση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Διακήρυξη).  
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Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου:  …………………….. (Η υπηρεσία που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης) 
Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου. 
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Προμήθεια:  όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή των 
προμηθευόμενων υλικών (τμηματική & οριστική). 
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση και κάθε σχετική υπηρεσία που προβλέπεται στη 
διακήρυξη και την προσφορά. 
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της προμήθειας. 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) 
τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 
Άρθρο 2 

Αντικείμενο παρούσας σύμβασης 
 
Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας με εγκατάσταση και πλήρη 
λειτουργία: 
 
1. Τετρακοσίων εβδομήντα οχτώ (478) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 125,45W  σε 

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που 
υπάρχουν σήμερα.  

2. Σαράντα δυο (42) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 95,45W σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που υπάρχουν σήμερα.  

3. Τριακοσίων δέκα εννιά (319) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 76,19W σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που 
υπάρχουν σήμερα. 

4. Πεντακοσίων είκοσι έξι (526) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED επί ιστού έως 55,24W σε 
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αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που 
υπάρχουν σήμερα.  

5. Τριάντα δυο (32) φωτιστικών σωμάτων τύπουLED, επί ιστού έως 37,14W σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 125W που υπάρχουν σήμερα. 

6. Χιλίων διακοσίων ένα (1.201) φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED, αξονικού καλλωπιστικού τύπου 
καμπάνας, έως 83,48W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες 
των 250W  που υπάρχουν σήμερα.  

7. Πεντακοσίων δέκα πέντε (515) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής 
επί ιστού έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 150W  που υπάρχουν 
σήμερα.  

8. Είκοσι εννέα (29) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 
40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 210W  που υπάρχουν σήμερα.   

9. Διακοσίων (200) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού έως 
40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε αντικατάσταση των 
παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 140W  που υπάρχουν σήμερα.   

10. Τριακοσίων πενήντα εννιά (359) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, 
κορυφής, έως 42W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 70W που υπάρχουν 
σήμερα. 

11. Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου  LED, έως 188,24W με ειδική βάση στήριξης, 
σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που υπάρχουν 
σήμερα. 

12. Δώδεκα (12) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου  LED, έως 76,47W με ειδική βάση στήριξης, 
σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που υπάρχουν 
σήμερα.   

13. Τριάντα (30) λαμπτήρων LED τύπου Ε27  εξωτερικών χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, σε 
αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας  των 23W που υπάρχουν σήμερα.  

14. Τριάντα δυο (32) βραχιόνων στήριξης κυκλικής διατομής Φ60mm.  

Η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δέκα (10) μήνες ή 300 ημερολογιακές ημέρες από την 
επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 
της με αριθμ. 25670/29-12-2020 διακήρυξης, της υπ. αριθμ. ……………... απόφασης κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας σύμβασης σε συνδυασμό με την πλήρη προσφορά του αναδόχου. 
 
Άρθρο 3 

Υπογραφή σύμβασης- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε με την υπογραφή της παρούσας η με αριθμό ........... 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .......... 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,  
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
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οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσμου.  
Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προσκομίζεται 
από τον ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργίας, 10ετούς διάρκειας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, η οποία παραμένει στην 
Αναθέτουσα, για τα επόμενα 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση της εγγυητικής ευθύνης 10ετούς διάρκειας από τον Ανάδοχο.  
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 4 

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της με αριθμ. 
25670/29-12-2020  διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
Άρθρο 5 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δίκαιο, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
Άρθρο 6 

Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 αυτής, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό 
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
η αναθέτουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας θα επαληθεύει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 7 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Άρθρο 9 

Τιμές Σύμβασης 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Οι τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
 
Άρθρο 10 

Τόπος & χρόνος παράδοσης εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται στο 
Παράρτημα Α της διακήρυξης και στην προσφορά του, σε σημείο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα εντός 
του Δήμου, καθώς επίσης και να εγκαταστήσει τα φωτιστικά σώματα LED σε πλήρη λειτουργία, σε δέκα 
(10) μήνες ή 300 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό (Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης), στο οποίο αναφέρεται 
η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 
 
Άρθρο 11 

Παραλαβή 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα - Ζ (Σχέδιο σύμβασης της παρούσας). 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται: 1) ποσοτική παραλαβή στην αποθήκη την 
οποία έχει υποδείξει η Αναθέτουσα και 2) ποιοτικός έλεγχος των εγκατεστημένων φωτιστικών μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης αυτών. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους 
τρόπους: α) μακροσκοπικό έλεγχο, β) δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία ορθής λειτουργίας αυτών, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης. 
 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. Η 
παραλαβή των υλικών μπορεί να γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & 
Παρακολούθησης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα κάθε 
παράδοσης για την παραλαβή της. Η ποσοτική παραλαβή των υλικών στην αποθήκη την οποία έχει 
υποδείξει η Αναθέτουσα, θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός τριάντα 
(30) ημερών.   
Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής: 
•  Το είδος και η ποσότητα. 
• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία (Watt), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως διακριτικό 
γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος. 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. 

 Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας. 

 
Άρθρο 12 

Πλημμελής κατασκευή 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.        
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 13 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 
Άρθρο 14 

Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  

 Μετά την αντίστοιχη ποσοτική παραλαβή των υλικών στην αποθήκη του Δήμου, από την 
Αναθέτουσα (1η πληρωμή ήτοι 50.000,00€).  

 Το υπόλοιπο της συνολικής συμβατικής αξίας, ύστερα από την παραλαβή των υλικών και σύμφωνα 
με τα αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα: 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

σε ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 (ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

3η  ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

4η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

36 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

5η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

48 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

6η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

60 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                     
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

7η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,62 

72 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

8η ΠΛΗΡΩΜΗ 414.669,66 

84 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ                                                           
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα γίνεται 
σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα και ύστερα από την προσκόμιση όλων των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με την πληρωμή του συνολικού συμβατικού τιμήματος γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού άνευ Φ.Π.Α..  

Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από 
Σύμβαση προμήθειας. 
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Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική 
Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή 
εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής 
επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους 
οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων 
γίνεται με τις διατυπώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 
- για τα φωτιστικά και προβολείς LED, η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία των υλικών έτοιμων για χρήση, στις θέσεις τοποθέτησης τις οποίες θα υποδείξει ο Δήμος, 
- για τους λαμπτήρες LED, η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. 
- η 10ετη συντήρηση σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων. 
- ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα απεικονίζονται 
ψηφιακά οι θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED. 
 
Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 
λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (5) ετών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του φωτιστικού σώματος ως 
ενιαίο σύστημα (π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάση στήριξης και κάθε 
άλλο εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας 
εντός του παραπάνω χρόνου ολικής εγγύησης (5ετιας), τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες δεν 
επισκευάζονται αλλά αντικαθίστανται από νέα από τον ανάδοχο. 
 
Ο ανάδοχος εγγυάται, αφού λάβει υπ’ όψιν την παραπάνω παράγραφο, την συντήρηση των 
φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων LED έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής 
λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Άρθρο 16 

Επίλυση διαφορών 

Τα μέρη θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπο αρμοδιότητα 
έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 
Άρθρο 17 

Λοιποί όροι 
Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης στο μέτρο που δεν 
αντίκεινται στους όρους αυτής α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η αντίστοιχη 
κατακυρωτική απόφαση, β) η προσφορά του αναδόχου προμηθευτή 

Η κοινοποίηση των εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω email ή με φαξ ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα η αποστολή και 
παραλαβή τους. 
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Η παρούσα συντάχθηκε σε 3 όμοια αντίτυπα, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα μέρη 
ως έπεται και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. 

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
 
            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
 
 
 
                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ 
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