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Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. τθσ υπ’ αρικμ. 1340/4.10.2021 (ΑΔΑ: Ω8Ι0Ω6Ξ-1Ε4) πράξθσ Ρ.Ε. του Διμου Ακθναίων περί κατάρτιςθσ όρων, 
ζγκριςθσ τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν ‘ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ & ΑΧΦΡΞΑΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ 
ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΡΔΡΦΩΦΙΥΞΡΧ ΔΘΞΡΧ ΑΘΘΟΑΙΩΟ’’ εκτιμϊμενθσ αξίασ  53.655.680,40 € ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24% 
(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Σ.Α.: 43.279.710,00€) και οριςμοφ Επιτροπισ Διενζργειασ & Αξιολόγθςθσ 
Σροςφορϊν  

2. του άρκρου 58 παρ.1β του Ο.3852/2010«Οζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ», 

3. Θ υπ.αρικμ. 543/2021 (ΑΔΑ:ΨΩΕΧΩ6Ξ-ΧΡΦ) Σράξθ Ρικονομικισ Επιτροπισ Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ 
εκ μζρουσ του Διμου Ακθναίων προσ το ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΜΑΙ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ (ΧΣΕΟ), για τθ 
χρθματοδότθςθ, από το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του ΧΣΕΟ, του ζργου “ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ 
ΜΑΙ ΑΧΦΡΞΑΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΡΔΡΦΩΦΙΥΞΡΧ ΔΘΞΡΧ ΑΘΘΟΑΙΩΟ”, προχπολογιςμοφ 
45.688.362,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ. 

4. Θ με αρικμ.πρωτ. 84809/27-07-2021(ΑΔΑ:ΩΦΠΑ46ΞΦΝΤ-ΠΦ8) Απόφαςθ του Χφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων , με τθν οποία εγκρίνεται θ ενταξθ ςτο Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΔΕ)2021 

5. Θ 1218/2021 (ΑΔΑ:6ΗΒΑΩ6Ξ-ΘΒ8) Σράξθ Ρικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυναψθ και θ 
ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθλειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου οδοφωτιςμοφ του Διμου 
Ακθναίων, με υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και αποκατάςταςθσ βλαβϊν 
φωτιςτικϊν,ςε βάκοσ δεκαετίασ και προχπολογιςμοφ 7.582.500,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24%, 
ςτοπλαίςιο διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν “ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ & ΑΧΦΡΞΑΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ 
ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΡΔΡΦΩΦΙΥΞΡΧ ΔΘΞΡΧ ΑΘΘΟΑΙΩΟ” ςτισ 7 Μοινότθτεσ του Διμου Ακθναίων, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 53.655.680,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% και ςυνολικισ διάρκειασ 12 ετϊν, 
ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 61 του Ο.3979/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
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6. τουσ εγκρικζντεσ με τθν ανωτζρω πράξθ όρουσ και Σαραρτιματα τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ τθσ Ρ.Ε., τα οποία 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, 

7. του Θεςμικοφ και Ειδικοφ Μανονιςτικοφ Σλαιςίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ άνω των ορίων, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθν  παράγραφο 1.4 τθσ 

διακιρυξθσ 

Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Ηιεθηξνληθή αλνηθηή δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ που αφορά ςτθν «ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ 

ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ & ΑΧΦΡΞΑΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΡΔΡΦΩΦΙΥΞΡΧ ΔΘΞΡΧ ΑΘΘΟΑΙΩΟ’’», με τουσ παρακάτω 

όρουσ: 

1. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ Αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Υφμβαςθσ Σρομικειασ και Σαροχισ Χπθρεςιϊν (Ξεικτι 
Υφμβαςθ), είναι: 

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ 43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, για τθν αντικατάςταςθ των 
υφιςταμζνων, θ προμικεια και τοποκζτθςθ αςφρματων ελεγκτϊν φωτιςτικϊν εξοπλιςμοφ για τθν 
διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ και θ Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων 
επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, και ο προγραμματιςμόσ τθσ 
πλατφόρμασ IoT.  

 Θ παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του δικτφου και ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ και οι 
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και  αποκατάςταςθσ βλαβϊν φωτιςτικϊν ςε βάκοσ δεκαετίασ. 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 ζτθ.  Δυο ζτθ για τθν προμικεια του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και 10 ζτθ για παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 
του ςυςτιματοσ. Ματά τθ διάρκεια των δυο ετϊν τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ 
ςυντιρθςθ των τμθμάτων τθσ ςταδιακισ εγκατάςταςθσ.  

 
Ειδικότερα   το αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνει τισ κάτωκι διακριτζσ ομάδεσ: 
 
Ομάδα  A: Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων  
Α.1 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ 43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, 
Ρ ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν αντικατάςταςθ  43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, όπωσ αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά ςτθν παροφςα μελζτθ   και κα υλοποιιςει το ςφνολο των προβλεπόμενων ςτθ  μελζτθ εργαςιϊν για  
τθν εγκατάςταςθ και αναβάκμιςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν. Επιπλζον κα εξαςφαλίςει τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ λειτουργίασ του Υυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, ςτα 
πλαίςια του ΙοΦ. Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί μζςα ςε δφο ζτθ από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Α.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ  εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των οδικϊν 
αξόνων.  
Ρ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του πάγιου κινθτοφ εξοπλιςμοφ που 
κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν απρόςκοπτθ, αςφαλι και ςφγχρονθ λειτουργία του Υυςτιματοσ Φωτιςμοφ και τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν, κακϊσ κα αναλάβει τθν προμικεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθλε-διαχείριςθσ και 
ελζγχου τθσ λειτουργίασ του. 
 
Θ ολοκλιρωςθ τθσ Ομάδασ Α (Α1 και Α2) κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δφο ετϊν από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ομάδα Β 
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Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων του Διμου 
Ακθναίων 
Ρ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Υυςτιματοσ Ρδοφωτιςμοφ, θ οποία ςυνίςταται κατά βάςθ 
ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για 10 ζτθ (δζκα) ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ του 
Φμιματοσ Α.1 και Α.2. Από τθ ςυντιρθςθ εξαιρείται το εναζριο και υπόγειο δίκτυο οδοφωτιςμοφ. 
 
Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ κα παρζχονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV που 
αποτελλοφν τθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ. 
 
Αναλυτικότερα θ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει τρία (3) ςτάδια: 
Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν διαχείριςθ 
του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 
απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 
ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 
Υφμβαςθσ.  
 
Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα παρζχει 
τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 
 
Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 

 34993000-4  Φωτιςτικά οδϊν  

 32441200-8  Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου 

 51110000-6  Χπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 50232100-1  Υυντιρθςθ εγκαταςτάςεων δθμόςιου φωτιςμοφ 
 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ο. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΧΑ (ΦΕΜ 1781 Βϋ/23.05.2017). 

 Ρ ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) ζτθ, από τθν ανάρτθςθ του 

ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ και περιλαμβάνει τρία (3) Υτάδια: 

Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν διαχείριςθ 

του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 

απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 
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Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 

ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

Υφμβαςθσ.  

Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα παρζχει 

τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 

 

Κριτιριο ανάκεςθσ 

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, δυνάμει του 

άρκρου 86, ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 87 του Ο.4412/2016, δθλαδι βάςει του κόςτουσ του κφκλου ηωισ των 

προςφερόμενων προϊόντων με χριςθ προςζγγιςθσ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ ςυναρτιςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ 

ποιότθτασ – τιμισ θ οποία προςδιορίηεται από τθν κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςε ορίηοντα 

10ετίασ και τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια – 

απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα : 

 τα ςτοιχεία από τισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ που υποβλικθκαν ςτο πρϊτο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ (μία για 
κάκε κάνναβο υπολογιςμοφ των φωτοτεχνικϊν απαιτιςεων κατά ΕΟ 13201) όπωσ αναλυτικά αναφζρεται 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Φα λοιπά ςτοιχεία που ηθτοφνται κατά το ςτάδιο υποβολισ προςφορϊν και αναφζρονται αναλυτικά ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι ζκκεςθ. 

Αναλυτικά το κριτιριο ανάκεςθσ αναφζρεται ςτο κεφ. 1.3.2 τθσ διακιρυξθσ 

 
2. Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ -Χρθματοδότθςθ  

2.1 Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό του 53.655.680,40€ ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24% 

(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Σ.Α.: 43.270.710,00€) 

2.2 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ είναι το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ο Διμοσ 

Ακθναίων. 

Αναλυτικότερα: 

 
Ματά τθ διάρκεια των πρϊτων (2) ετϊν κα πραγματοποιθκεί προμικεια και τοποκζτθςθ 43.678 νζων φωτιςτικϊν 
ςωμάτων τεχνολογίασ LED, κακϊσ και ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ, με απεγκατάςταςθ και μεταφορά των 
παλαιϊν φωτιςτικϊν ςε αποκικεσ του Διμου, μετριςεισ πεδίου - ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, 
κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, και  προγραμματιςμό πλατφόρμασ Διαδικτφου των Σραγμάτων 
(IoT) για τθν τθλεδιαχείριςθ του ςυςτιματοσ. 

Σροχπολογιςμόσ Ρμάδασ: 46.073.179,60€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 24% (ζχει εγκρικεί θ χρθματοδότθςθ 
από το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με ποςό χρθματοδότθςθσ: 45.688.362,00 € (ΑΔΑ: ΩΦΠΑ46ΞΦΝΤ-ΠΦ8), 
το υπόλοιπο ποςό κα καλυφτεί από ιδίουσ πόρουσ). 

Υτα επόμενα δζκα (10) ζτθ κα υλοποιθκεί θ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου οδοφωτιςμοφ του Διμου, με 
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και αποκατάςταςθσ τυχόν βλαβϊν ςτα ςϊματα 
φωτιςμοφ. 
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Ρ προχπολογιςμόσ τθσ Ρμάδασ για τθ 10ετι ςυντιρθςθ είναι: 7.582.500,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 24%. 

Φο ποςό κα καλυφτεί από ιδίουσ πόρουσ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν.  

 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι: 53.655.680,40€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 
και κα βαρφνει τον κωδικό: ΜΑ.7135.044/Φ.62/Δ.72 και κα αναλφεται ωσ εξισ: 1.000€ το ο.ζ.2021, 33.932.864,80€ 
το ο.ζ.2022,  12.455.252,37€  το ο.ζ. 2023, 7589.250,08€ κατϋ ζτοσ τα ο.ζ.  2024-2032 & 442.312,51€ το ο.ζ. 2033. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί: 

αρ. πρωτ. 220588/03-09-2021 (ΑΔΑΞ:21REQ009152456 2021-09-03, ΑΔΑ:ΨΣ83Ω6Ξ-ΔΤΜ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ 

Χποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ ποςοφ 53.655.680,40 € ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24% που κα καταλογιςτεί ςτον 

ΜΑ.7135.044/Φ.62/Δ.72 «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ & Αυτοματοποίθςθ του Υυςτιματοσ Ρδοφωτιςμοφ Διμου 

Ακθναίων» και αναλφεται ωσ εξισ: 1.000€ το ο.ζ.2021, 33.932.864,80€ το ο.ζ.2022,  12.455.252,37€  το ο.ζ. 2023, 

758.250,08€ κατϋ ζτοσ τα ο.ζ.  2024-2032 & 442.312,51€ το ο.ζ. 2033 

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δίνονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι’, 

ΙΙϋ, ΙΙΙϋ και IV’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

3. Είδοσ διαδικαςίασ – Τόποσ και Χρόνοσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ 

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 1 του ν. 4412/16, με χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των τριάντα πζντε (35) θμερϊν, 

από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Φυποποιθμζνου Εντφπου Σροκιρυξθσ ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων 

Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων. 

Ρι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ υποβολισ προςφορϊν κακορίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΣΡΥΦΡΝΘΥ ΦΡΧ ΦΧΣΡΣΡΙΘΞΕΟΡΧ ΕΟΦΧΣΡΧ ΦΘΥ 

ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘΟ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΕΣΙΥΘΞΩΟ ΕΜΔΡΥΕΩΟ ΦΘΥ Ε.Ε. 

4-10-2021 

 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ ΦΡΣΡΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

ΣΥΣΤΘΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
140752 

 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΙ ΩΤΑ ΕΟΑΤΠΘΥ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 11-10-2021 και ϊρα 10:00 

ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΜΑΙ ΩΤΑ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 
 

09-11-2021 και ϊρα 12:00 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ-ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ ΦΡΧ ΕΥΘΔΘΥ 
8-10-2021 

 

Μεηά ηην παρέλεσζη ηης καηαληκηικής ημερομηνίας και ώρας δεν σπάρτει δσναηόηηηα σποβολής 

προζθοράς ζηο Σύζηημα. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο 

βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 9  

ηεο ΥΑ 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” θαη ζηα άξζξα 36 & 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο: 

http://www.promitheus.gov.gr/ ηνπ σο άλσ  Σπζηήκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε σο θαη ηα 

Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην κέξνο: 

ΡΑΑΤΘΜΑI  -  
 

ΦΕΧΟΙKH ΕΜΘΕΥΘ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑIΙ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑΙΙΙ ΥΧΓΓΤΑΦΘ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑΙV ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑV  -  
 

ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑVI ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟΕΣΙΥΦΡΝΩΟ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VII ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΕΟΙΑΙΡΕΓΓΤΑΦΡΥΧΞΒΑΥΘΥ (Ε.Ε.Ε.Υ.) 

ΡΑΑΤΘΜΑIX ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑΥ ΣΤΡΥΩΣΙΜΩΟ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ 

 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

4.Ραροχι διευκρινίςεων  

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,  το αργότερο δζκα (10) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτον θλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν. 

5. Δθμοςιότθτα 

Φο Φυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Σροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο 

Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). 

Θ Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ο.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ο. 3861/2010. 

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου, κα καταχωριςτεί 

ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΡΣΥ 

Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Υυςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ ► 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ ► ΣΤΡΜΘΤΧΠΕΙΥ & ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΙ ► ΘΞΕΤΡΝΡΓΙΡ  

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ 

ΔΙΑΧΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Φφπο ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ.  

6.   Δικαίωμα και Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

Χποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ 

ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ1. 
Φα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο 

απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ, 

ii) λα πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ και 2.2.9 τθσ διακιρυξθσ και 

iii) λα δηαζέηνπλ εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 

υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 56902/215 

“Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 

(Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α. 

Θ Ζνωςθ ι θ Μοινοπραξία οικονομικϊν φορζων δεν υποχρεοφται να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλλει προςφορά. Χποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τθσ 

ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.3 Ο.4412/16). 

Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Υε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ ι 

κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.4 Ο.4412/16). 

 

                                                           
1
 Σρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από 

τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
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7. Εγγυιςεισ 

1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  θ οποία κα καλφπτει το 

2% (δφο) τοισ εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Σ.Α, ποςοφ  οκτακοςίων εξιντα πζντε 

χιλιάδων τετρακοςίων δϊδεκα ευρϊ και είκοςι λεπτά (865.414,20€).  

α) Εάν θ Εγγφθςθ Υυμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε γίνεται 

δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 

προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ (άρκρο 72 παρ. 4του ν. 

4412/2016) το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει δφο διακριτζσ εγγυθτικζσ ωσ κάτωκι: 

 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ για το ΥΧΟΡΝΡ Α1 & Α2 

.Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον 2 ζτθ 

προςαυξθμζνοσ κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ για το ΣΥΝΟΛΟ Β που 
κα αποδεςμευτεί μετά το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του Β.Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον 12 ζτθ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) 
θμζρεσ. 

 

Ρ ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αιτθκεί προκαταβολι ίςθ με το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ Υτθν περίπτωςθ 

χοριγθςθσ προκαταβολισ, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ 

προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 7 του Ο. 4782/2021. Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από 

τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με 

απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου και τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, εφόςον τοφτο 

ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν 

ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το  αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

8. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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

ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρλθροφορίεσ,  κακϊσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από το Φμιμα Διαδικαςιϊν Υφναψθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων τθσ Δ/νςθσ Σρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

του Διμου Ακθναίων, Μων/νου Σαλαιολόγου 9, 1οσ όροφοσ, κα Οόνα Ελζνθ -  ele.nona@athens.gr - Φθλ: 213 - 

20.82.910, και t.prom.dimoprasies@athens.gr, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Ρλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι  ωσ εξισ: 

 Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ 

 Φμιμα Ξελετϊν,Φεκμθρίωςθσ και Σρογραμματιςμοφ,  

Γεϊργιοσ Βλαςτόσ, τθλ. 210-9224873 

                    email: g.vlastos@athens.gr 
                   Ευαγγελία Βαςιλθά , τθλ . 210-9224873 

                   email:   e.vasilia@athens.gr 
                                                                             

 

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                             ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 

 

ΔΘΜΟΥ  ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

 

 

ΡΤΡΙ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ  

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΑΟΡΙΜΦΘΥ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ ΥΧΟΑΨΘΥ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ, ΑΟΩ 

ΦΩΟ ΡΤΙΩΟ ΓΙΑ THN 

‘ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ’’ 

 
ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΘ ΑΠΙΑ ΥΧΞΒΑΥΘΥ: 

53.655.680,40 € ΥΧΞΣ/ΟΡΧ Φ.Σ.Α.24% 

(43.279.710,00€ ΑΟΕΧ Φ.Σ.Α.24%) 
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1.  ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΘ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  

1.1.Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Ξθτρϊου (Α.Φ.Ξ.) 090025537 

Μωδικόσ Θλεκτρονικισ Φιμολόγθςθσ 1007.Ε84501.00002 

Φαx/κι δ/νςθ ΝΙΡΥΙΩΟ 22 

Σόλθ ΑΘΘΟΑ, T.K. 104 38 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS GR 300– EL 303 

Φθλζφωνο 2132082910 

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

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 

Δ/νςθ Σρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

 Φμιμα Διαδικαςιϊν Υφναψθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων 
t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ελζνθ Οόνα 
ele.nona@athens.gr 

 
 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Μυβζρνθςθ 
(Χποτομζασ ΡΦΑ – ΡΦΑ Α’ Βακμοφ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

του ΡΣΥ Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και 

Χπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΥΘΔΘΥ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Σφλθ www.promitheus.gov.gr  

του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ. 

γ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθwww.promitheus.gov.grκαι ςτθ διεφκυνςθ http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνίασ φορζων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ 

 Φμιμα Ξελετϊν,Φεκμθρίωςθσ και Σρογραμματιςμοφ,  

Γεϊργιοσ Βλαςτόσ, τθλ. 210-9224873 

                    email: g.vlastos@athens.gr 
                   Ευαγγελία Βαςιλθά , τθλ . 210-9224873 
                   email:   e.vasilia@athens.gr 

http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:k.palli@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
mailto:g.vlastos@athens.gr
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1.2.   Στοιχεία Διαγωνιςμοφ 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  παρ. 1 του ν. 4412/16, με χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των τριάντα πζντε (35) θμερϊν, 

από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Φυποποιθμζνου Εντφπου Σροκιρυξθσ ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων 

Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων. 

 
1.2.2Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ είναι το Σρογγραμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ο Διμοσ 

Ακθναίων. 

Αναλυτικότερα: 

 
Ματά τθ διάρκεια των πρϊτων (2) ετϊν κα πραγματοποιθκεί προμικεια και τοποκζτθςθ 43.678 νζων φωτιςτικϊν 
ςωμάτων τεχνολογίασ LED, κακϊσ και ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ, με απεγκατάςταςθ και μεταφορά των 
παλαιϊν φωτιςτικϊν ςε αποκικεσ του Διμου, μετριςεισ πεδίου - ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, 
κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, και  προγραμματιςμό πλατφόρμασ Διαδικτφου των Σραγμάτων 
(IoT) για τθν τθλεδιαχείριςθ του ςυςτιματοσ. 

Σροχπολογιςμόσ Ρμάδασ: 46.073.179,60€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 24% (ζχει εγκρικεί θ χρθματοδότθςθ 
από το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με ποςό χρθματοδότθςθσ: 45.688.362,00 € (ΑΔΑ: ΩΦΠΑ46ΞΦΝΤ-ΠΦ8), 
το υπόλοιπο ποςό κα καλυφτεί από ιδίουσ πόρουσ). 

Υτα επόμενα δζκα (10) ζτθ κα υλοποιθκεί θ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου οδοφωτιςμοφ του Διμου, με 
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και αποκατάςταςθσ τυχόν βλαβϊν ςτα ςϊματα 
φωτιςμοφ. 
Ρ προχπολογιςμόσ τθσ Ρμάδασ για τθ 10ετι ςυντιρθςθ είναι: 7.582.500,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 24%. 

Φο ποςό κα καλυφτεί από ιδίουσ πόρουσ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν.  

 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι: 53.655.680,40€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 
και κα βαρφνει τον κωδικό: ΜΑ.7135.044/Φ.62/Δ.72 και κα αναλφεται ωσ εξισ: 1.000€ το ο.ζ.2021, 33.932.864,80€ 
το ο.ζ.2022,  12.455.252,37€  το ο.ζ. 2023, 7589.250,08€ κατϋ ζτοσ τα ο.ζ.  2024-2032 & 442.312,51€ το ο.ζ. 2033. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί: 

 αρ. πρωτ. 220588/03-09-2021 (ΑΔΑΞ:21REQ009152456 2021-09-03, ΑΔΑ:ΨΣ83Ω6Ξ-ΔΤΜ) Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ ποςοφ 53.655.680,40 € ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24% που κα 

καταλογιςτεί ςτον ΜΑ.7135.044/Φ.62/Δ.72 «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ & Αυτοματοποιιςθ του Υυςτιματοσ 

Ρδοφωτιςμοφ Διμου Ακθναίων» και αναλφεται ωσ εξισ: 1.000€ το ο.ζ.2021, 33.932.864,80€ το ο.ζ.2022,  

12.455.252,37€  το ο.ζ. 2023, 758.250,08€ κατϋ ζτοσ τα ο.ζ.  2024-2032 & 442.312,51€ το ο.ζ. 2033.  

 

1.3.  Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Υφμβαςθσ Σρομικειασ και Σαροχισ Χπθρεςιϊν (Ξεικτι Υφμβαςθ), είναι: 

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ 43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, για τθν αντικατάςταςθ των 
υφιςταμζνων, θ προμικεια και τοποκζτθςθ αςφρματων ελεγκτϊν φωτιςτικϊν εξοπλιςμοφ για τθν 
διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ και θ Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, και ο προγραμματιςμόσ τθσ 
πλατφόρμασ IoT.  

 Θ παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του δικτφου και ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ και οι 
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και  αποκατάςταςθσ βλαβϊν φωτιςτικϊν ςε βάκοσ δεκαετίασ. 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 ζτθ.  Δυο ζτθ για τθν προμικεια του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και 10 ζτθ για παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 
του ςυςτιματοσ. Ματά τθ διάρκεια των δυο ετϊν τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ 
ςυντιρθςθ των τμθμάτων τθσ ςταδιακισ εγκατάςταςθσ.  

 
Ειδικότερα   το αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνει τισ κάτωκι διακριτζσ ομάδεσ: 
 
Ομάδα  A: Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων  
Α.1 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ 43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, 
Ρ ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν αντικατάςταςθ  43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, όπωσ αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά ςτθν παροφςα μελζτθ   και κα υλοποιιςει το ςφνολο των προβλεπόμενων ςτθ  μελζτθ εργαςιϊν για  
τθν εγκατάςταςθ και αναβάκμιςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν. Επιπλζον κα εξαςφαλίςει τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ λειτουργίασ του Υυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, ςτα 
πλαίςια του ΙοΦ. Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί μζςα ςε δφο ζτθ από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Α.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ  εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των οδικϊν 
αξόνων.  
Ρ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του πάγιου κινθτοφ εξοπλιςμοφ που 
κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν απρόςκοπτθ, αςφαλι και ςφγχρονθ λειτουργία του Υυςτιματοσ Φωτιςμοφ και τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν, κακϊσ κα αναλάβει τθν προμικεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθλε-διαχείριςθσ και 
ελζγχου τθσ λειτουργίασ του. 
 
Θ ολοκλιρωςθ τθσ Ομάδασ Α (Α1 και Α2) κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δφο ετϊν από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ομάδα Β 
Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων του Διμου 
Ακθναίων 
Ρ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Υυςτιματοσ Ρδοφωτιςμοφ, θ οποία ςυνίςταται κατά βάςθ 
ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για 10 ζτθ (δζκα) ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ του 
Φμιματοσ Α.1 και Α.2. Από τθ ςυντιρθςθ εξαιρείται το εναζριο και υπόγειο δίκτυο οδοφωτιςμοφ. 
 
Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ κα παρζχονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV που 
αποτελλοφν τθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ. 
 
Αναλυτικότερα θ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει τρία (3) ςτάδια: 
Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν διαχείριςθ 
του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 
απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 
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Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 
ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 
Υφμβαςθσ.  
 
Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα παρζχει 
τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 
 
Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 

 34993000-4  Φωτιςτικά οδϊν  

 32441200-8  Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου 

 51110000-6  Χπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 50232100-1  Υυντιρθςθ εγκαταςτάςεων δθμόςιου φωτιςμοφ 
 
1.3.2 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
δυνάμει του άρκρου 86, ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 87 του Ο.4412/2016, δθλαδι βάςει του κόςτουσ του κφκλου ηωισ 
των προςφερόμενων προϊόντων με χριςθ προςζγγιςθσ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ ςυναρτιςει τθσ βζλτιςτθσ 
ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία προςδιορίηεται από τθν κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςε ορίηοντα 
10ετίασ και τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια – 
απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ. 
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα : 

 τα ςτοιχεία από τισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ που υποβλικθκαν ςτο πρϊτο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ (μία για 
κάκε κάνναβο υπολογιςμοφ των φωτοτεχνικϊν απαιτιςεων κατά ΕΟ 13201) όπωσ αναλυτικά αναφζρεται 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Φα λοιπά ςτοιχεία που ηθτοφνται κατά το ςτάδιο υποβολισ προςφορϊν και αναφζρονται αναλυτικά ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι ζκκεςθ 
 

Κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε χρονικό ορίηοντα 10ετίασ. 
Βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι το Μόςτοσ Μφκλου Ηωισ (ΜΜΗ) που ορίηεται από τθν κάτωκι ςχζςθ: 
ΚΚΗi = ΚΡi + KE10i 
όπου : 
ΚΡi  είναι το κόςτοσ τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ ςυνολικά που προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά του 
εκάςτοτε ςυμμετζχοντα (άνευ ΦΣΑ), δθλαδι το Μόςτοσ Σρομικειασ, Εγκατάςταςθσ, Νειτουργίασ και Υυντιρθςθσ 
για 10 ζτθ (ςε €). 
KE10i   είναι το κόςτοσ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του νζου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ που προτείνει ο 
εκάςτοτε ςυμμετζχοντασ για n= 10 ζτθ (ςε €). Ρ τφποσ υπολογιςμοφ του KE10i ζχει ωσ εξισ: 

 
Ωσ τιμι βάςθσ υπολογιςμοφ του κόςτουσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ορίηεται θ τιμι των 0,18€/kWh και για τουσ 
λόγουσ του οικονομικοφ μοντζλου κεωρείται μια ετιςια ανατίμθςθ  του κόςτουσ ενζργειασ ίςθ με κ=0,04%. 
που: 
Εi είναι θ Ματανάλωςθ θλεκτρικισ Ενζργειασ ανά ζτοσ λειτουργίασ (4343,5 ϊρεσ) για το ςφνολο των φωτιςτικϊν 
που προςφζρονται από τον εκάςτοτε υποψιφιο οικονομικό φορζα,  δθλαδι είναι :  Εi = i * 4343,5 (ςε kWh/ζτοσ)  
όπου Τi είναι θ  ςυνολικι ιςχφσ (ςε kW)  τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων LED του εκάςτοτε 
ςυμμετζχοντα. Δθλαδι το Τi προκφπτει ωσ το άκροιςμα των γινομζνων τθσ ιςχφοσ του κάκε τφπου προςφερόμενου 
φωτιςτικοφ με τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα. 
Ματά τον υπολογιςμό κα λθφκεί υπόψθ θ ιςχφσ ανά φωτιςτικό ςϊμα όπωσ αυτι προκφπτει από τα φωτομετρικά 
αρχεία των μετριςεων κατά LM79, ι ΕΟ 13032»  που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ , τισ οποίεσ 
υποχρεοφται να υποβάλει ο οικονομικόσ φορζασ (για κάκε ζνα από τουσ κάναβουσφωτοτεχνικϊν μεγεκϊν), κατά 
τα οριηόμενα ςτθν ΦΕΧΟΙΜΘ ΞΕΝΕΦΘ. Θ πρόςκετθ ιςχφσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κακϊσ και θ πρόςκετθ ιςχφσ 
των ελεγκτϊν των φωτιςτικϊν κεωρείται αμελθτζα και δεν προςμετράται ςτθν αξιολόγθςθ. 
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Θ   προςφερόμενθ   ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ   ιςχφσ του ςυςτιματοσ   φωτιςμοφ   LED δεν μπορεί να ξεπερνάει τα: 

                                                                           3.351 MW 

Πποιοσ ςυμμετζχων ζχει i>3.351 MW αυτομάτωσ αποκλείεται από τη ςυνζχεια τησ διαδικαςίασ και η 
προςφορά του δεν βαθμολογείται. 
 
Τεχνικι Αξιολόγθςθ 
Ρι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Σαραρτιματοσ I Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ  είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. Δεδομζνθσ 
όμωσ τθσ κριςιμότθτασ και του μεγζκουσ του ζργου, αλλά και το χρόνου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του 
προτεινόμενου ςυςτιματοσ,  βακμολογοφνται τα κάτωκι κριτιρια με τουσ αναφερόμενουσ ςτον κάτωκι πίνακα 
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ. . Θ βακμολογία ζχει ωσ βάςθ 
τουσ  100 βακμοφσ και αυξάνεται ζωσ 150 βακμοφσ, ανάλογα πωσ καλφπτονται οι όροι του κριτθρίου όπωσ 
αναφζρεται ανά περίπτωςθ. Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 
καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ. 
Ακολοφκωσ παρατίκενται αναλυτικά ο τρόποσ βακμολόγθςθσ  ανά κριτιριο : 
 

Κριτιριο Κ1:Αξιολόγθςθ του Βακμοφ αντοχισ των φωτιςτικϊν ςε μθχανικζσ κροφςεισ (ΙΚ) 

Α/Α Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Απαιτιςεισ Βακμολογίασ Βακμολογία 

1 

15% 

Φα φωτιςτικά να ζχουν αντοχι ςε κροφςεισ IK08 ςφμφωνα 
με τα τεκμιρια των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

Β1.1 100 

2 Φα φωτιςτικά να ζχουν αντοχι ςε κροφςεισ IK09 ςφμφωνα 
με τα τεκμιρια των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

Β1.2 125 

3 Φα φωτιςτικά να ζχουν αντοχι ςε κροφςεισ IK10 ςφμφωνα 
με τα τεκμιρια των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

Β1.3 150 

 
Υτθν περίπτωςθ που προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου δείκτθ 
βακμολόγθςθσ, για τθν βακμολόγθςθ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα λθφκεί υπόψθ θ τιμι που υπολογίηεται 
από τον παρακάτω τφπο: 

Β1 =
𝛭(𝛪𝛫08)∗100 + 𝛭(𝛪𝛫09)∗125 + 𝛭  (𝛪𝛫10)∗150

𝛭
 

που: 
Μ(ΙK08)= Θ ποςότθτα το φωτιςτικϊν που ζχουν βακμό αντοχισ ςε κροφςεισ ΙΜ08  
Μ(ΙK09)= Θ ποςότθτα το φωτιςτικϊν που ζχουν βακμό αντοχισ ςε κροφςεισ ΙΜ09  

Α/Α Ρεριγραφι κριτθρίου Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Βακμολογία 

Μ1 
Αξιολόγθςθ του Βακμοφ αντοχισ των φωτιςτικϊν ςε 

μθχανικζσ κροφςεισ (ΙΜ) 
Υ1=25% 100 - 150 

Μ2 
Αξιολόγθςθ τθσ διατιρθςθσ φωτεινισ ροισ των 

πθγϊν LED των Φωτιςτικϊν 
Υ2=15% 100 - 150 

Μ3 Αξιολόγθςθ τθσ κλάςθσ μόνωςθσ ΙΙ Υ3=15% 100-150 

Μ4 

Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ του 
ςυςτιματοσ Φθλεελζγχου – Φθλεδιαχείριςθσ ςε ζργα 

Φθλεελζγχου – Φθλεδιαχείριςθσ φωτιςτικϊν 
οδοφωτιςμοφ και θ διαλειτουργικότθτα του. 

Υ4=20% 100-150 

Μ5 

Αξιολόγθςθ φωτεινισ  απόδοςθσ φωτιςτικϊν ςε 
Lm/Watt , με τιμζσ που προκφπτουν από τθ 

φωτοτεχνικι μελζτθ 
Υ5=25% 100 - 150 
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Μ(ΙK10)= Θ ποςότθτα το φωτιςτικϊν που ζχουν βακμό αντοχισ ςε κροφςεισ ΙΜ10  
Μ= Υυνολικι ποςότθτα όλων των φωτιςτικϊν του διαγωνιςμοφ. 
 
Κριτιριο Κ2:  Διατιρθςθ φωτεινισ ροισ πθγϊν LED Φωτιςτικϊν ςωμάτων 

Α/Α Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Απαιτιςεισ Βακμολογίασ Βακμολογία 

1 

20% 

Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του 
φωτιςτικοφ ςτο 80% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ ςε 

διάρκεια ηωισ ≥ 70.000 ϊρεσ (L80 reported κατά 
LM80- ΦΞ21) 

Β2.1 100 

2 Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του 
φωτιςτικοφ ςτο 80% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ ςε 

διάρκεια ηωισ ≥ 80.000 ϊρεσ (L80 reported κατά 
LM80- ΦΞ21) 

Β2.2 125 

3 Διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED του 
φωτιςτικοφ ςτο 80% τθσ αρχικισ φωτεινισ ροισ ςε 

διάρκεια ηωισ ≥ 90.000 ϊρεσ (L80 reported κατά 
LM80- ΦΞ21) 

Β2.3 150 

 
Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου Μ2 γίνεται με βάςθ τθν διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED που διακζτουν 
τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM80 -ΦΞ21.Υτθν περίπτωςθ που 
προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου δείκτθ βακμολόγθςθσ, ωσ ςυνολικι 
διάρκεια ηωισ (ΔΗ) των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα λθφκεί υπόψθ θ τιμι που υπολογίηεται από τον παρακάτω 
τφπο: 

ΔΗ =  
𝜟𝜡 𝒙 ∗𝜧(𝒙) 

𝜧
 

όπου ΔΗ(x) και Ξ(x) θ διάρκεια ηωισ και τα τεμάχια των φωτιςτικϊν τφπου x, ενϊ Ξ είναι τα ςυνολικά τεμάχια 
όλων των τφπων φωτιςτικϊν. 
Κριτιριο Κ3 : Αξιολόγθςθ τθσ κλάςθσ μόνωςθσ ΙΙ 

Α/Α Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Απαιτιςεισ Βακμολογίασ Βακμολογία 

1 

15% 
Φα φωτιςτικά να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ Ι 

Β3.1 100 

2 
Φα φωτιςτικά να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ 

Β3.2 150 

 
Υτθ βακμολόγθςθ θ κλάςθ Ι, βακμολογείται με 100 και θ κλάςθ ΙΙ με 150.  
Αν κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ προςφζρει μία κατθγορία φωτιςτικϊν  με κλάςθ μόνωςθσ Ι και άλλθ κατθγορία με 
κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ, κα βακμολογθκεί για τθν  κλάςθ Ι με 100, για τθ ΙΙ με 150, κα ακροιςτοφν οι βακμολογίεσ και το 
αποτζλεςμα κα είναι ο μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ. 
 
Κριτιριο Κ4:Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ Τθλεελζγχου – Τθλεδιαχείριςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Απαιτιςεισ Βακμολογίασ Βακμολογία 

1  
 
 
 

20% 

Εφαρμογι του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ Φθλεελζγχου – 

Φθλεδιαχείριςθσοδοφωτιςμοφ ςε ζργα 
τθλεδιαχείριςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων 

οδοφωτιςμοφ και θ διαλειτουργικότθτα 
του ςυςτιματοσ ελζγχου. 

1 - 2 Ζργα Β4.1 100 

2 3 - 4Ζργα ι 
περιςςότερα 

Β4.2 125 

3 5 Ζργα ι 
περιςςότερα 

Β4.3 140 

4 διαλειτουργικό
τθτα 

Β4.4 150 
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Φεκμιριο για τθν βακμολόγθςθ, αποτελεί βεβαίωςθ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ φορζα ο οποίοσ προμθκεφκθκε το 
λογιςμικό και  θδιαλειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ μζςω διεκνϊσ τυποποιθμζνου πρωτοκόλλου διεπαφισ (Σ.17, 
άρκρο 211). 
 
Κριτιριο Κ5:Αξιολόγθςθ φωτεινισ  απόδοςθσ φωτιςτικϊν ςε Lm/Watt , με τιμζσ που προκφπτουν από τθ 
φωτοτεχνικι μελζτθ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ωσ απόδοςθ Ef (lumen/watt) των προςφερόμενων φωτιςτικϊν λαμβάνεται θ μζςθ ςτακμικι απόδοςθ των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν  

Ef= ( 𝑬𝒇 𝒙 
𝑴(𝒙)

𝑴
𝒏
𝟏  

όπου Ef(x) & Ξ(x) είναι αντίςτοιχα θ απόδοςθ και τα τεμάχια του φωτιςτικοφ τφπου x , ενϊ Ξ είναι τα ςυνολικά 
τεμάχια όλων των τφπων φωτιςτικϊν. Θ τιμι τθσ απόδοςθσ του κάκε φωτιςτικοφ κακορίηεται αποκλειςτικά από 
τθν ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-79 ι ΕΟ 13032, του κάκε τφπου. 
 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ Φεχνικισ Αξιολόγθςθσ ( ΦΑ)  κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  
TAi= Σ1xB1.i + Σ2xB2.i + Σ3xB3.i + Σ4xB4.i +Σ5xB4.i 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερη από 100 βαθμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
 
Συνολικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν 
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
Σλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφμφωνα 
με τον παρακάτω τφπο: 

𝑨𝒊 = 𝟓𝟎% ∗  
𝑲𝑲𝒁𝒎𝒊𝒏

𝑲𝑲𝒁𝒊
+ 𝟓𝟎% ∗  

𝑻𝑨𝒊

𝑻𝑨𝒎𝒂𝒙
 

 
Θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά κα προκφπτει ωσ θ προςφορά με τθν μεγαλφτερθ τιμι «Α». Θ ςειρά κατάταξθσ 
των υποψιφιων αναδόχων γίνονται με βάςθ τθν τιμι «Α». 
Θεωροφνται δυο δεκαδικά ψθφία για όλεσ τισ διαδικαςίεσ τισ αξιολόγθςθσ. Υε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, τότε 
προθγείται θ λφςθ με τθν μικρότερθ τιμι KKZ. 
 
 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 53.655.680,40€ ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24% 

(προχπολογιςμόσ άνευ Φ.Σ.Α.: 43.270.710,00 €) και αποτελείται από: 

Φο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα αποτελείται από: 

Ομάδα Α: 46.073.179.60€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 
                   Θ οποία αναλφεται ςε Α1: Σρομικεια Χλικϊν και Α2: Εργαςίεσ.  

Α/Α Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Απαιτιςεισ Βακμολογίασ Βακμολογία 

1  
 

30% 

Αξιολόγθςθ φωτεινισ  απόδοςθσ 
φωτιςτικϊν ςε Lm/Watt , με τιμζσ που 

προκφπτουν από τθ φωτοτεχνικι μελζτθ. 

100 - 110Lm/W Β5.1 100 

2 Από  111 - 
130Lm/W 

Β5.2 125 

3 Ξεγαλφτερο των 
131Lm/W 

Β4.3 150 
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Ομάδα Β. 
 Συντιρθςθ: 7.582.500,80€  (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 
 
Ρ ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) ζτθ, από τθν ανάρτθςθ του 

ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ και περιλαμβάνει τρία (3) Υτάδια: 

Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν διαχείριςθ 

του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 

απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 

ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

Υφμβαςθσ.  

Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα παρζχει 

τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 

 
Θ παράδοςθ των ειδϊν  μπορεί να γίνεται τμθματικά  και δφναται να πραγματοποιθκεί ςε 5 ςτάδια, κάκε ζνα 
με τθν ολοκλιρωςθ εκάςτου 20% του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα κα 
ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 
 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, δίνονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι, 

ΙΙ, ΙΙΙ,IVκαι V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν    (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Οομοκεςία τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 
και τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για 
τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ., 

5. του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΜ και του Υυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων) (Μείμενο 

που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΡΧ) OJ L 119, 
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6. του ν.4624/2019 (ΦΕΜ Αϋ137) ‘’Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ’’, 

7. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 
οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

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

9. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 
θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιωνςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ», 

10. του ν. 4555/2018 (Αϋ133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. 
(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι) - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - 
Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 

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

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

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

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

15. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Μ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ”, 

16. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Μ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων” (άρκρο 209), όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα  με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Μ. 42/23-2-2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ 
ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Χπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”, 

17. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ματαχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Φφπο και 
άλλεσ διατάξεισ», 

18. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ», 

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

20. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Μφρωςθ Μϊδικα Φόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ», 

21. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Σνευματικι Ιδιοκτθςία, Υυγγενικά Δικαιϊματα και Σολιτιςτικά Θζματα” 

22. του π.δ.39/2017 (Αϋ64) “Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ ΑρχισΕξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν”, 

23. του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

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

25. τθσ υπ’ αρικμ. Μ.Χ.Α. οικ. 60967 ΕΠ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 
υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44), 

26. τθσ με αρ. 64233/08.06.2021 Μοινισ Χπουργικισ Απόφαςθσ (Β'2453/09.06.2021) των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊνμε χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

27. τθσ με αρ. 57654/2017 Χπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

28. τθσ αρικμ. 63446/2021 Μ.Χ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο 
πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων», 

29. του άρκρου 5 τθσ με αρ. 11389/1993 (Βϋ185) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν περί υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ 
εφάπαξ περίλθψθσ των ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ ςε θμεριςια ι εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα, 

30. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά 
ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
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αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

31. Μοινι Χπουργικι Απόφαςθ 14900/2021  (ΦΕΜ 466/Β/8-2-2021) - για πράςινεσ ςυμβάςεισ. 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

 

32. Θ 543/2021 (ΑΔΑ:ΨΩΕΧΩ6Ξ-ΧΡΦ) Σράξθ Ρικονομικισ Επιτροπισ Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ εκ μζρουσ του Διμου 
Ακθναίων προσ το ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΜΑΙ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ (ΧΣΕΟ), για τθ χρθματοδότθςθ, από το Σρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων του ΧΣΕΟ, του ζργου “ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ ΜΑΙ ΑΧΦΡΞΑΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ 
ΡΔΡΦΩΦΙΥΞΡΧ ΔΘΞΡΧ ΑΘΘΟΑΙΩΟ”, προχπολογιςμοφ 45.688.362,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ. 

33. Θ με αρικμ.πρωτ. 84809/27-07-2021(ΑΔΑ:ΩΦΠΑ46ΞΦΝΤ-ΠΦ8) Απόφαςθ του Χφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων , 
με τθν οποία εγκρίνεται θ ενταξθ ςτο Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΔΕ)2021 

34. Θ 1218/2021 (ΑΔΑ:6ΗΒΑΩ6Ξ-ΘΒ8) Σράξθ Ρικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυναψθ και θ ανάκεςθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθλειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου οδοφωτιςμοφ του Διμου Ακθναίων, με υπθρεςίεσ 
υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και αποκατάςταςθσ βλαβϊν φωτιςτικϊν,ςε βάκοσ δεκαετίασ και 
προχπολογιςμοφ 7.582.500,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24%, ςτοπλαίςιο διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν 
“ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘ ΑΟΑΒΑΘΞΙΥΘ & ΑΧΦΡΞΑΦΡΣΡΙΘΥΘ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΡΔΡΦΩΦΙΥΞΡΧ ΔΘΞΡΧ ΑΘΘΟΑΙΩΟ” ςτισ 7 
Μοινότθτεσ του Διμου Ακθναίων, ςυνολικοφπροχπολογιςμοφ 53.655.680,40€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% και 
ςυνολικισ διάρκειασ 12 ετϊν,ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 61 του Ο.3979/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

35. το με αρικμ. πρωτ 219442/02-09-2021(ΑΔΑΞ:21REQ009152391 2021-09-03) Σρωτογενζσ αιτιμα του Φμιματοσ 
Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ. 

36. το υπ’ αρικμ 219683./2-09-2021  διαβίβαςτικό αιτιματοσ του Φμιματοσ Φμιματοσ Ξελετϊν,Φεκμθρίωςθσ και 
Σρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ. 
 

 
 
 
 

1.5. Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάνταπζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ο. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Φυποποιθμζνου Εντφπου Σροκιρυξθσ ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει του άρκρου 

58 παρ.1β του Ο.3852/2010, Απόφαςθ Δθμάρχου. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ του  ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: 

http://www.promitheus.gov.gr, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 

Υφςτθμα. 

1.6.   Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Σροκιρυξθ υπό τθ μορφι ΦυποποιθμζνουΕντφπου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί 

με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Φο Φυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Σροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο 

Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ο.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010. 

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου,κα καταχωριςτεί 

ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΡΣΥ 

Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Υυςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/ ςτθν διαδρομι : ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ ► 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ ► ΣΤΡΜΘΤΧΠΕΙΥ & ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΙ► ΘΞΕΤΡΝΡΓΙΡ 

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/(ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ 

ΔΙΑΧΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Φφπο ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων2 ςτον Ελλθνικό Φφπο κα βαρφνει τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 άρκρο 4 του 

Ο. 3548/2007, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 46 του ν. 3801/2009. 

Υε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον Διμο. 

1.7   Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 

Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 

όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 

που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ3, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 

και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Σρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 

3
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ4 είναι τα ακόλουκα: 

            α)Θ Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

     β)το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ ,ΕΕΕΥ), 

           γ) Θ παροφςα Διακιρυξθ  και τα κάτωκι Σαραρτιματά τθσ: 

 
ΡΑΑΤΘΜΑI  -  
 

ΦΕΧΟΙKHΕΜΘΕΥΘ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑIΙ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑΙΙΙ ΥΧΓΓΤΑΦΘ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑΙV ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΥ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ  

ΡΑΑΤΘΜΑV  -  
 

ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑVI ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟΕΣΙΥΦΡΝΩΟ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VII ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΕΟΙΑΙΡ ΕΓΓΤΑΦΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ (Ε.Ε.Ε.Υ.) 

ΡΑΑΤΘΜΑIX ΕΟΘΞΕΤΩΥΘΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑΥΣΤΡΥΩΣΙΜΩΟΔΕΔΡΞΕΟΩΟ 

 
 δ) Ρι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 

ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ5, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του υποςυςτιματοσ 

κατά περίπτωςθ, με: 

 Φθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ περιοχισ και 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Φθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτθν θλεκτρονικιπεριοχικαι ιδίωσ ςτα 

ςυνθμμζνα τθσπαροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Φθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ ςτα 

ςυνθμμζνα τθσ ςχετικισ απάντθςθσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ προςφορά) του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

                                                           
4
Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 

νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ 
περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του 
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ 
προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι 
περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Σαραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει 
και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
5
Σρβλ. άρκρο 9 παρ. 1  τθσ Χπουργικισ Απόφαςθσ Αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΜ 2453 Βϋ/08.06.2021) 

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




-25- 

 

θλεκτρονικι διαδικαςία. Θ απάντθςθ αποτελεί χωριςτι ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι για κάκε οικονομικό 

φορζα. Ρ ςχετικόσ θλεκτρονικόσ χϊροσ περιλαμβάνει  

τουσ (υπο)φακζλουσ: 

 «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ – Φεχνικι Σροςφορά» 

 «Ρικονομικι Σροςφορά» 

 

Φα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ αντίςτοιχεσ 

οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, αποτελοφν απόδειξθ 

επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Χποςυςτιματοσ.  

Ρι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ αποςτολισ, 

κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και εάν δεν ορίηεται διαφορετικι ϊρα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Υάββατο, όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. Ειδικότερα θ κοινοποίθςθ πραγματοποιείται 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Θ επιτυχισ 

αποςτολι μθνφματοσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» λογίηεται και ωσ επιτυχισ παραλαβι του από τον 

αποδζκτθ. 

 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Ρυδείσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ρι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παρζχονται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 

περιοχι ςυνθμμζνων αυτισ, προκειμζνου να είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ του 

Υυςτιματοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ 

των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 

αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν απότθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

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

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Υε ςυνζχεια των ανωτζρω, οιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

(π.χ.αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςθμαντικι αλλαγι 

των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ), θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να λάβει το ςφνολο των απαραίτθτων δθμοςιεφςεων, 

οφτωσ ϊςτε να ενθμερωκοφν όχι μόνο όςοι ζχουν υποβάλει ιδθ προςφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορείσ, 

οι οποίοι μετά τθν προαναφερκείςα αλλαγι ςτθν θμερομθνία υποβολισ πικανόν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για 

τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Υτθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει καταρχάσ να αποςτείλει προσ τθν Ε.Ε.Ε.Ε. το Φυποποιθμζνο 

Ζντυπο Διορκωτικισ Σροκθρυξθσ, ςφμφωναμε τα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν ςυνεχεία, να 

προβεί ςτισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε εκνικό επίπεδο6. 

2.1.4 Γλϊςςα 
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Φυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ 

φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)7. Φα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

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

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο(Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 

4412/2016). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 

ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ 

και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, 

μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων2.2.2. (εγγφθςθ ςυμμετοχισ)και 4.1.(εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ-εγγυθςθ 

προκαταβολισ) εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 

ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν 

το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου 

Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ 

ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

                                                           
6
Σρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΥΧ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε 

περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΤΘ9ΡΠΦΒ-2ΧΗ). 
7
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 

προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Σροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν 
ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 
454 του Μ.Σ.Δ. και 53 του Μϊδικα περί Δικθγόρων. 
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Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 

παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

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

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

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊντου διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 

τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 

πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Φα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ρ Διμοσ Ακθναίων ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Μανονιςμό Σροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) τθσ ΕΕκαι 

με τον εφαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019.  

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται 

προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία 

υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ 

ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Χπεφκυνο Σροςταςίασ Δεδομζνων (DPO).Φθλ. 

Επικοινωνίασ 210 5277519,email:dpo@athens.gr, κοσ Μαρανικόλασ Οικόλαοσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ – Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1. Δικαίωμα και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ/Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ – Οψιγενείσ μεταβολζσ 
2.2.1.1Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

mailto:dpo@athens.gr
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ 

ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ8. 
 

2.Ρικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν 

φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ,  ςτο μζτρο που θ 

περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Υε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ 

αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.2.1.2Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ - Οψιγενείσ μεταβολζσ: Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Υ., μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά (άρκρο 104 παρ.2 
Ο.4412/2016). 
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. Υε 
αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  θ οποία κα καλφπτει το 

2% (δφο) τοισ εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Σ.Α, ποςοφ  οκτακοςίων εξιντα πζντε 

χιλιάδων τετρακοςίων δϊδεκα ευρϊ και είκοςι λεπτά (865.414,20€).  

α) Εάν θ Εγγφθςθ Υυμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε γίνεται 

δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 

                                                           
8
Σρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ 

χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

γ) Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 

ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των  προςφορϊν 

πουορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσθπροςφοράαπορρίπτεταιωσαπαράδεκτθ. 

δ) Υε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, θ 

προςφορά του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου  ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόφαςθ 

απόρριψθσ τθσπροςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
2.2.2.2 Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσπροςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Σροςταςίασ ι τθν 

ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ Υυνζδριου, ςφμφωνα με 

τθ παρ.1 άρκρο 324 κεφ 53 του Ο.4700/2020 

 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 

κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει 

εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα 

παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Κατάπτωςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά9, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,10 ι 

                                                           
9
Ωσ «μθ κατάλλθλθ» νοείται μία προςφορά όταν δεν ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ ουςιϊδθ τροποποίθςθ, να ανταποκρικεί ςτισ 

ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (περ. 46 παρ. 1 άρκρο 2 ν.4412/2016). 
10

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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η) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου τθσ παροφςασ. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 

μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1 ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ 

του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 

11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Σοινικοφ Μϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 

22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 

κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα 

των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό 

τομζα) του Σοινικοφ Μϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Ρδθγίασ 

(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν 

καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 

236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ 

κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ 

ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Σοινικοφ Μϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ 

Φελωνειακοφ Μϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των 

άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΣΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 

Υυμβουλίου τθσ 15θσ Ξαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Σοινικοφ Μϊδικα, κακϊσ και τα 

εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 20θσ Ξαΐου 

2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ 

οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΜ τθσ 

Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 2011/36/ 

ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα 

εγκλιματα του άρκρου 323Α του Σοινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαφίου αφορά α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.), 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Μ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,β) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, κακϊσ 

και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, δ) 

ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

απόφαςθ.  

2.2.3.2Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) ταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι 

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

Αν ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ. 

Ρι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεωνα) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

 

Ρι ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε 

δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 

διακανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3.Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που 

οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
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2.2.3.4.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 

όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

(γ)εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων 

διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24,περί ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά 

τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48, περί προθγοφμενθσ 

εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 

κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ, 

(θ) εάν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνειτο ςχετικό 

γεγονόσ.11 

2.2.3.5Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/200512, όπωσ ιςχφει 

                                                           
11

Σαρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Μ8ΡΠΦΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ 

ΔΕΕ τθσ 24 Ρκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
12 

Ματά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ 

ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Μϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). 

Ρι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ 

εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να είναι εταίροι των εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ εφαρμόΗει τθν υπουργικι απόφαςθ που 

εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που 

ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Μϊδικα Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), ι γγ) 

τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράφει και κυρϊςει τθ Διεκνι Υυμφωνία για τισ Διεκνείσ Υυμβάςεισ (ΥΔΥ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από 
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*αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ+.13 Ρι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που 

υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ 

προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

του Ρργανιςμοφ Ρικονομικισ Υυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ρ.Ρ.Υ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα 

ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investmentfirms), εταιρείεσ 

διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fundmanagers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 

ςυμμετοχϊν (privateequityfirms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά 

ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ 

από Επιτροπζσ Μεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Ρ.Ρ.Υ.Α..14 

2.2.3.6. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία15, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα 

μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει 

δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι 

ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 

ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο 

προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Φα μζτρα που 

λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 

περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 

γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει 

αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι 

ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 16. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/201617. 

                                                                                                                                                                                                               
τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΥΔΥ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν 

εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.» 

13 Ματά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΥ 

*αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

14
 Σαρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 

15 Υχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19 

16
 Σαρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

17 Σρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΜ 385 τεφχοσ ΧΡΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ 

τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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2.2.3.9. Ρικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν 

εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό 

ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 

τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016.  

 Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

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

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 

ι εμπορικά μθτρϊα. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΥ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο και κα 

προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραφισ του, εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν 

αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 3.2  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων,θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

Α) Ξζςο ετιςιο γενικό κφκλο εργαςιϊν, όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα των τριϊν (3) τελευταίων 

δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, ίςο ι μεγαλφτερο του 100% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ άνευ ΦΣΑ ιτοι: 43.270.710 ευρϊ. 

Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΥ ότι, διακζτουν τθν ανωτζρω 

οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Υτθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ,ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 

παροφςασ. 

Β) Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ωσ εξισ: 
Μάκε ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ με τον φάκελο «Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ» υποβάλλει και βεβαίωςθ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), που ζχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι Υυμφωνία Δθμοςίων Υυμβάςεων του Σαγκοςμίου Ρργανιςμοφ Εμπορίου, θ 
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οποία κυρϊκθκε με τον Ο.2513/1997  και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Μρατϊν αυτϊν, αυτό το 
δικαίωμα. 
Θ βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό οικονομικοφ φορζα θμεδαπισ θ 
αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 
Ι) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται, 
ΙΙ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ του αντικειμζνου, 
IΙΙ) τον ΑΔΑΞ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
ΙV) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα Ρικονομικό Φορζα και δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ αυτοφ, 
που αντιςτοιχεί περίπου ςτο 10% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΣΑ ιτοι: 4.327.071,00 ευρϊ. 
 
 

Για τθν κάλυψθ των ανωτζρω προχπόκεςεων χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ 

φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 

«Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Χπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο εν λόγω οικονομικόσ 

φορζασ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιριϊν, το κριτιριο τθσ παραγράφου 2.2.5 μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται :  
 

α) Ματά τθν τελευταία τριετία και μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, να 

ζχουν εκτελζςει Υφμβαςθ ι Υυμβάςεισ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που να περιλαμβάνουν τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ αρικμοφ φωτιςτικϊν LED, ακροιςτικά ίςο τουλάχιςτον  με το  50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

φωτιςτικϊν LED, που κα εγκαταςτακοφν με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ιτοι  τουλάχιςτον  21.839 τεμάχια φωτιςτικϊν 

ςωμάτων LED. 

β) Ματά τθν τελευταία τριετία και μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, να 

ζχουν εκτελζςει Υφμβαςθ ι Υυμβάςεισ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που να περιλαμβάνουν τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ πλικουσ τθλεδιαχειριηόμενων φωτιςτικϊν LED ακροιςτικά ίςο τουλάχιςτον με το 25% του ςυνολικοφ 

αρικμοφ των φωτιςτικϊν LED που κα εγκαταςτακοφν με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ιτοι 10.920 τεμάχια 

τθλεδιαχειριηόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED (τθλεδιαχείρθςθ ςε επίπεδο φωτιςτικοφ  ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ με το προςφερόμενο λογιςμικό (όχι αναγκαςτικά 

τθσ προςφερόμενθσ τεχνολογίασ). Διευκρινίηεται ότι είναι δυνατό τα εν λόγω τθλεδιαχειριηόμενα φωτιςτικά να 

περιλαμβάνονται ςτα φωτιςτικά τθσ απαίτθςθσ (α). 

γ) Οα διακζτουν ζμπειρο και επαρκζσ από πλευράσ αρικμοφ ατόμων διευκυντικό και επιςτθμονικό προςωπικό, το 

οποίο κα είναι υπεφκυνο για τον ςυντονιςμό του τεχνικοφ προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τον 

ζλεγχο και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Υτο προςωπικό αυτό κα περιλαμβάνονται 

κατ’ ελάχιςτο: 

1. Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ ι Στυχιοφχοσ Ξθχανικόσ, με χρόνο από κτιςεωσ πτυχίου τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ και 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία, ωσ Διευκυντισ Ζργου ι Εργοταξιάρχθσ εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων ι 

παροχισ υπθρεςιϊν για τουλάχιςτον 3 ζτθ, ο οποίοσ κα απαςχολείται επιτελικά με όλα τα κζματα που αφοροφν 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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2. Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ ι Στυχιοφχοσ Ξθχανικόσ με χρόνο κτιςθσ πτυχίου τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, ο οποίοσ 

να διακζτει αποδεδειγμζνθ ςχετικι εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςε εγκατάςταςθ ι ςυντιρθςθ 

φωτιςτικϊν ςωμάτων οδικοφ φωτιςμοφ LED. Θα φροντίηει για τθν ζντεχνθ και ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, εκτζλεςθ 

όλων των απαραίτθτων εργαςιϊν ςτον εξοπλιςμό και κα προΐςταται των λοιπϊν αρμοδίων τεχνικϊν που κα 

αςχολοφνται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Φρεισ (3) τεχνικοί (αδειοφχοι θλεκτροτεχνίτεσ ι αδειοφχοι θλεκτρολόγοι ι πτυχιοφχοι θλεκτρολόγοι εργοδθγοί) 

και αντίςτοιχοσ αρικμόσ βοθκϊν. Ρι τρεισ τεχνικοί κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ ςχετικι εργαςιακι εμπειρία 

τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςε εγκατάςταςθ ι ςυντιρθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων οδικοφ φωτιςμοφ LED. 

δ) Οα διακζτουν κατ’ ελάχιςτο τρία (3) καλακοφόρα οχιματα. 

 
Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΥ ότι, διακζτουν τθν ανωτζρω τεχνικι 
και επαγγελματικι ικανότθτα. Υτθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 «Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Χπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το κριτιριο (ςθμεία α,β,γ,δ ) αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά 

από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

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

α) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Σοιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

β) Υφςτθμα Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001: 2015 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ, ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

γ) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Χγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ, ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

δ) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Ρδικισ Αςφάλειασ ISO 39001:2012 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ . 

Οι απαιτιςεισ αυτζσ πρζπει να καλφπτονται από κάκε ζνα μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, εκτόσ από τθν (δ) θ 

οποία αρκεί να καλφπτεται από το μζλοσ ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ από τα οποία κα γίνει θ  εγκατάςταςθ και το 

οποίο κα δθλϊνεται ςτθν προςφορά του υποψιφιου  Αναδόχου. 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 

(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
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ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ18. Υτθν 

περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 

ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 

επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να 

ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ 

για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ19. 

 

Θ ςυμπλιρωςθ χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΥ τθσ παραγράφου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικι και για τον 

τρίτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Φο χωριςτό 

ζντυπο ΕΕΕΥ του τρίτου ι το ςφνολο των ΕΕΕΥ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ του/των οποίου/ων ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, το οποίο περιζχει τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ και για τουσ φορείσ αυτοφσ, ςυνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ – 

Φεχνικι Σροςφορά». 

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ 

και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφτων 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.6, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 

πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. Ρ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να 

αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2Υπεργολαβία 

Ρ προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθά θαη ζε 

πνζνζηφ %) που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 

που προτείνει. 

Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 

τμιματοσ  τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

                                                           
18

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να 

ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  

19
 Άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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 Υτθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ 

ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ20. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, 

εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ και 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν υποβολι 

του ΕΕΕΣ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,με τθν 

εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθστθσ περ. δ) τθσ υποπαρ. 3.3.2 τθσ παρ. 3.3 τθσ παροφςασ. 

2.2.9.1   Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 

τθσ παραγράφου 2.2.3 και  πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ και 2.2.7 τθσ 

παροφςασ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο 

από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),υπογεγραμμζνο με 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι,το οποίο ιςοδυναμεί μεενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του 

ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 2 του Διορκωτικοφ ςτον 

Εκτελεςτικό Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεστου ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IXτθσ παροφςασ και τθσ Ματευκυντιριασ Ρδθγίασ 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΙΡΠΦΒ-

Μ3Ε) «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαϊκοφ 

Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ)» τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΥΧ. 

Φο Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. προςφζρει τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία:https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

που αφορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΥ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΥ, ο οικονομικόσ 

φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Υτθ ςυνζχεια μπορεί 

να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΥ. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΥ με 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.21 

β)Ματά τθν υποβολι του ΕΕΕΥ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 

αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 

είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

                                                           
20 

Ρ όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου 

του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

21
Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 

για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ)Ρ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΥ,22 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ 

με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ23 και 

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ματά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΥ για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ 

τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ 

διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 

τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.24 

δ)ςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ 

και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του 

Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.25 

 

ε) Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθοικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΥ υποβάλλεται, θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.Υτο ΕΕΕΥ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ 

και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.26 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ)27 

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 

δικαιολογθτικά του παρόντοσ. 

i. Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ, οι φορείσ, ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται, 

υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και ότι 

πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

ii. Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα 

τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, (παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ), οι υπεργολάβοι 

υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ. 

                                                           
22

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
23

 Βλ. ενδεικτικά ΥτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Φμιμα)  
24Σαρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
25Σαρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
26

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
27

Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρπρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΣΡΠΦΒ-Η9Μ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ 
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iii. Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ),ςτο οποίο 

περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 

διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

iv. Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 

Θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρακάτω παράγραφο  

3.2., και μόνο ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ να ελζγξει τθν πλιρωςθ των απαιτοφμενων προχποκζςεων (π.χ. τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ) ςτο πρόςωπο οποιουδιποτε προςφζροντοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ.  

Ματά το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από 

προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ αυτισ. 

Υε αυτι τθν περίπτωςθ, τίκεται προκεςμία δζκα (10) θμερϊν ςτουσ προςφζροντεσ προκειμζνου να 

υποβάλλουν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά.  

 Εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο 

προςφζρων υποβάλλει, εντόσ τθσ ανωτζρω οριςκείςασ προκεςμίασ, αίτθμα προσ τθν αρμόδια Επιτροπι 

για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα 

οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι 

παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ (παρ. 12 άρκρο 43 ν. 4605/2019). 

v. Φα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο2.3.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

vi. Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4τθσ παροφςασ. 

vii. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 
Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ, ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α)για τθν παράγραφο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικοφ μθτρϊουι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ,που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β)για τθν παράγραφο 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – μζλουσ 

ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε 

αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 

αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.28 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΜΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 

τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ)για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ (β), πιςτοποιθτικόπου εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν 

ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΜΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. περί 

μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΣΕ προςκομίηεται 

επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Σιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Σροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 

εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 

ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Ξ.Θ. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 

όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του 

κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

                                                           
28Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των παρ. 
1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 
4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ 
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Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσκαι ςτθν 

περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 

αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

δ)για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4,υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 

βάροσ του τθσ κφρωςθστου οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ)για τθν παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν29, που κακορίηονται κατωτζρω, 
εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρίαι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου 
ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρείαι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία3031(πλθν 
των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω). 
Υυγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) ςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων 
ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφαναδόχου, 
πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ 
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό 
ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Ρι υπεφκυνεσ αυτζσ 
δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ 
τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Σιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- ςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

                                                           
29

 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   

30
 Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Σαράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 

2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Ρδθγία 77/91/ΕΡΜ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων 

αρ Ο26/1) 

31
 ΣρβλΥτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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- ςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Σιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ. 

iii) Μάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, 
που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι 
πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων 
ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον 
ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Υυνζλευςθ, αν τα 
πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν 
είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ.  

λα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ 
του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Μϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν 
περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 
 
 
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ 

εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία 

υπθρεςία του Γ.Ε.Ξ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το 

ειδικό επάγγελμά τουσ.Υτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν: 

 δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων ςε περίπτωςθ που 
υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του γενικοφ κφκλου 
εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, 
ι αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν/εγγράφων που εκδίδονται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 
φορζα. 
Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (100%)  

 

 Θ βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ κα κατατεκεί με τον φάκελο «Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ» 
 
 

 
Β.4. Γιατθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

α) Υυμβάςεισ και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα παραλαβισ από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ για τθν 

τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου α και β τθσ παραγράφου 2.2.6 

β) βιογραφικά ςθμειϊματα ςτα οποία να τεκμθριϊνεται θ απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

απαίτθςθσ τθσ παραγράφου γ. Για τον Χπεφκυνο Ζργου κεωρείται απαραίτθτθ θ επιπλζον προςκόμιςθ ςχετικϊν 

βεβαιϊςεων από Δθμόςιο Φορζα ι Υυμβάςεων Απαςχόλθςθσ ι Χπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ο. 

1599/1986 υπογεγραμμζνθ είτε με γνιςιο υπογραφισ είτε με ψθφιακι υπογραφι από το νόμιμο εκπρόςωπο του 

εργοδότθ, για απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε Ιδιωτικό Φορζα. Για τθν εμπειρία μετροφνται τα ζτθ απαςχόλθςθσ και όχι 

το ζτοσ κτιςθσ πτυχίου. 

γ) Aποδεικτικά κατοχισ καλακοφόρου ι μίςκωςισ του για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου δ τθσ 

παραγράφου 2.2.6 

 

Β.5 Για τθν απόδειξθ των προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 

2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Σοιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

β) Υφςτθμα Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001: 2015 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ, ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 
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γ) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Χγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ, ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

δ) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Ρδικισ Αςφάλειασ ISO 39001:2012 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ . 

 
Ρι απαιτιςεισ αυτζσ πρζπει να καλφπτονται από κάκε ζνα μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, εκτόσ από τθν (δ) θ οποία 
αρκεί να καλφπτεται από το μζλοσ ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ από τα οποία κα γίνει θ  εγκατάςταςθ και το οποίο κα 
δθλϊνεται ςτθν προςφορά του υποψιφιου  Αναδόχου. 
 
 

Β.5.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωποκαι εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, 

εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο 

ΓΕΞΘ32,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπουγενικό πιςτοποιθτικό 

μεταβολϊν του ΓΕΞΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

                                                           
32

 Υφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΞΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Μεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ρμόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Υυνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Μοιν.Υ.ΕΣ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Μοι.Υ.Σ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΜ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ μιλοσ Ρικονομικοφ Υκοποφ που προβλζπεται από τον Μανονιςμό 2137/1985/ΕΡΜ (ΕΕΕΜ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα 

του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Μανονιςμό 2157/2001/ΕΜ (ΕΕΕΜ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια.  θ Ευρωπαϊκι Υυνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Μανονιςμό 1435/2003/ΕΜ (ΕΕΕΜ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 

(ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με 

εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων 

που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε.  θ Μοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
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πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν 

οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 

προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 

αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν 

οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 

φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 

νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Ρι ενϊςεισοικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ και  

γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ 

τθσ ζνωςθσ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.7.Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 2.2.8.1, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει: 

α)τα δικαιολογθτικά  που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 και ότι 

πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ και  

β)ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 

(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 

περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ 

οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι 

προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, 

ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα 

πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ρ τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ.  

Υε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ 

με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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Β.8.Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτόπου υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.8.2, προςκομίηει: 

α) τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και 

β)υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεταινα 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 

εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.3 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςω του Υυςτιματοσ, με τρόπο και ςε 

χρόνο που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τισ επιμζρουσ μελζτεσ των φορζων υλοποίθςθσ των 

ςυμβάςεων, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 

από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 

του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, κακϊσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Υτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνο ζντυπο με Οδθγίεσ Ορκισ Κατάρτιςθσ Θλεκτρονικισ 

Ρροςφοράσ  του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., με ςκοπό τθν παροχι πρόςκετων οδθγιϊν ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ 

προςφοράσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ/επίλυςθσ των ςυνθκιςμζνων ηθτθμάτων κατά τθν κατάρτιςθ 

και προςπάκεια υποβολισ τθσ. 

Εκπαίδευςθ οικονομικϊν φορζων: ςοι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν ςτον τρόπο 

υποβολισ προςφοράσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ, καλοφνται να υποβάλλουν τα αιτιματά 

τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ, 

ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΟΦΧΣΡ ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ ΕΜΣΑΙΔΕΧΡΞΕΟΩΟ, το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο 

παράκυρο «Υυνθμμζνα αρχεία» ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε επεξεργάςιμθ μορφι.Εν ςυνεχεία, 

θAνακζτουςα Αρχιαποςτζλλει ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

vendor.esidis@eprocurement.gov.gr,ϊςτε να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ. Θ εκπαίδευςθ 

παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διαχειριςτι του Χποςυςτιματοσ με φυςικι παρουςία, είτε 

απομακρυςμζνα με θλεκτρονικά μζςα τθλεκπαίδευςθσ. 

 

 
2.3.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.3.2.1 Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόφαςθ Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι 

Απόφαςθ αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΜ 2453Βϋ/09.06.21) ΜΧΑ Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από 

αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 

οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΥΘΔΘΥ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 

του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 

2.3.2.2 Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΥΘΔΘΥ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΥΘΔΘΥ με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 10 

τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο Υφςτθμα.  

Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ33, θ οποία οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, θ 

ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου διαςτιματοσ 

για τθν υποβολι των προςφορϊν όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ δθμοςίευςι τθσ. Θ 

ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται, από τον Διαχειριςτι του Χποςυςτιματοσ. Ρι  Ανακζτουςεσ Αρχζσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν πιςτοποίθςθ  τεχνικισ αδυναμίασ   λειτουργίασ τουΧποςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο 

εδάφιο, ρυκμίηει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθτθσ, τα τθσ ςυνζχειασ των διαδικαςιϊν που  επθρεάςτθκαν  

κατάτοχρονικόδιάςτθματθσδυςλειτουργίαστουΧποςυςτιματοσ, είτε με κατάλλθλεσ ενζργειεσ από εξουςιοδοτθμζνο 

χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριςτι του Χποςυςτιματοσ, κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που υποβάλλεται με οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο. 

2.3.2.3Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον οικονομικό φορζα  ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, 

τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.3.2.4Εφόςον οι Ρικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 

αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΥΘΔΘΥ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν 

αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 

                                                           
33

Άρκρο 4 παρ. 2 τθσ με αρικμό 64233/08.06.2021 υπουργικισ απόφαςθσ (2453 Βϋ) ΕΥΘΔΘΥ 
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αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Φαθλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 

υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 

επιςυνάπτονται από τον Ρικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ 

επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  

ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.34 

Υτθ ςυνζχεια   τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των προαναφερκζντων, ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ 

άρκρου ελζγχων, το Χποςφςτθμα επιβεβαιϊνει θλεκτρονικά, μζςω ςχετικισ οκόνθσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, τθν 

επιτυχι υποβολι τθσ προςφοράσ  και παράλλθλα θ κατάςταςι τθσ αλλάηει από «Σροςχζδιο» ςε «Ενεργι». Επίςθσ 

αποςτζλλεται επικουρικά ςτον οικονομικό φορζα ςχετικό μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Υε αντίκετθ 

περίπτωςθ το Χποςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ και ο προςφζρων καλείταινα κεραπεφςει το  

ςχετικό ςφάλμα με ενζργειεστου, αναλόγωσ τουείδουσ τουςφάλματοσ και ςφμφωναμετα εγχειρίδια κα ιτουσ 

οδθγοφσ πουαφοροφν ςτθ χριςθ του Χποςυςτιματοσ35. 

 

2.3.2.5Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Ρικονομικοί Φορείσ τα 

καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

2.3.2.5.1.Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 

και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν 

φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille 

β) είτε των άρκρων 15 και 2736 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 

διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ 

φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 37 

 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΜ38 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, 

εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, 

αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
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Άρκρο 13 παρ. 1.4  τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
35

Άρκρο 13 παρ. 1.5 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
36

 Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Σ.Ο.Σ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 

4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν 
Ενιαία Ψθφιακι Σφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 
του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Χπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
37 Ρμοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Σρβλ και άρκρο 13 
παρ. 1.3.1 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
38

 Υφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΜΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Μυβερνιςεωσ (ΦΕΜ) που ζχουν προζλκει 

από πρωτότυπο ΦΕΜ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΜ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Φυπογραφείου, ιςχφουν 
ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Ρικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Σρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Νιοςίων 22, 2οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ 

μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ,θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να 

προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α)θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ 

θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199939, 

γ)ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 

φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 

για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο40.  

Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται 

ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ 

ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν 

παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

 

Διευκρινίςεισ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων  και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ 

i. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 

ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Υυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται 

από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Σροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Υφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Μφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ 

ν.1548/1985, «Υφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 

παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 

υπάγονται ςτον Μαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 

οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο 

ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ 

αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

ii. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται 

                                                           
39

 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
40 Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
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ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 

ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

iv. Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 

φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 

ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Φο βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ 

φορζασ. Φο εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν 

προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

v. Υτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  

ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του 

ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό 

αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- 

ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ 

υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον 

παρόντα διαγωνιςμό. 

2.3.3 Απόςυρςθ Ρροςφοράσ41 

Ρ οικονομικόσ φορζασ δφναται να αποςφρει τθν προςφορά του ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν απόςυρςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα 

με το προθγοφμενο εδάφιο, οοικονομικόσ φορζασ υποβάλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε 

μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ιδ’τθσ 

παραγράφου 2.3.2.5.1 παροφςασ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Χποςυςτιματοσ. 

 

 

2.3.4.  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.3.4.1Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό i) ii) καιiii) ςτοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.2.9.1 τθσ 

παροφςασ και  τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 

διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΥ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 79 του ω. 

4412/2016. 

 Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΥ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ VII αυτισ. 

 Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, ι άλλθσ 

ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΥ. Ρι Ρικονομικοί Φορείσ 

δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 

που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
41

Άρκρο 15 ΜΧΑ ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Φο ςυμπλθρωμζνο από τον Ρικονομικό Φορζα ΕΕΕΥ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 

υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.3.2.5.1  τθσ 

παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF. 

 Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

ii) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ τθσ παροφςασ. 

 Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

iii) Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ωσ εξισ: 

Μάκε ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ με τον φάκελο «Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ» υποβάλλει και βεβαίωςθ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), που ζχουν 
υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι Υυμφωνία Δθμοςίων Υυμβάςεων του Σαγκοςμίου Ρργανιςμοφ Εμπορίου, θ 
οποία κυρϊκθκε με τον Ο.2513/1997  και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Μρατϊν αυτϊν, αυτό το 
δικαίωμα. 
Θ βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό οικονομικοφ φορζα θμεδαπισ θ 
αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 
Ι) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται, 
ΙΙ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ του αντικειμζνου, 
IΙΙ) τον ΑΔΑΞ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
ΙV) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα Ρικονομικό Φορζα και δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ αυτοφ, 
που αντιςτοιχεί περίπου ςτο 10% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΣΑ ιτοι: 4.327.071,00 ευρϊ. 
 
 
2.3.4.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τα αντίςτοιχα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι, ΙΙ,III, ΙV τθσ Διακιρυξθσ, και περιλαμβάνει ζγγραφα 

ι/και δικαιολογθτικά, με τα οποία κα περιγράφονται ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ πλθροφνται, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, 

ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Σαραρτιματα. 

 
2.3.4.3 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

 
Ρι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν δείγμα – αντιδείγμα του κάκε προςφερόμενου φωτιςτικοφ ανά τφπο, 
εντόσ (3) τριϊν εργάςιμων θμερϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ, ςτθν αποκικθ 
του Δ. Ακθναίων: Σάροδοσ Ν. Ακθνϊν 65Α (όπιςκεν LADA), ι κατόπιν εντολισ ςτθν αποκικθ τθσ οδοφ Αγ. Άννθσ 
52 και Υαλαμινίασ, κατόπιν επικοινωνίασ και ςυνεννοιςεωσ με τθν Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ, (Ταηθκότςικα 20 & 
Αναπαφςεωσ 26), Φθλ. 213 2082936 / 210 9222133, 210 9235732). 
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Φα δείγματα κα ςυνοδεφονται από το απαιτοφμενο παραςτατικό (δελτίο αποςτολισ). Φα δείγματα προςκομίηονται 
και λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου παράδοςθσ από τθν Ανακζτουςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
προςφοράσ.  

Θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα προβεί ςε ζλεγχο – αυτοψία των προςκομιςκζντων δειγμάτων ςε θμζρα και ϊρα που 
κα ορίςει αυτι, θ αποςφράγιςθ των οποίων γίνεται ενϊπιον υπαλλιλου τθσ υπθρεςίασ τιρθςθσ των δειγμάτων. 
Εφόςον τα δείγματα ανικουν ςε ευπακι ι επικίνδυνα υλικά, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει τοφτο 
εγγράφωσ επί του δείγματοσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ τον τρόπο φφλαξθσ και ςυντιρθςισ 
τουσ. 
 
Θ επιςτροφι των δειγμάτων γίνεται ωσ εξισ: 
α) Υτουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτουσ οποίουσ δεν κατακυρωκεί ι δεν ανατεκεί θ προμικεια, αν δεν 
καταςτραφοφν, μερικϊσ ι ολικϊσ, κατά τθ διαδικαςία των ελζγχων,  εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ τθσ ςχετικισ κατακφρωςθσ, ι ανάκεςθσ, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων και μετά 
από ςχετικό αίτθμά τουσ. 
β) Υτουσ προμθκευτζσ, ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ ι ανάκεςθ, αν δεν καταςτραφοφν, μερικϊσ ι 
ολικϊσ, κατά τθ διαδικαςία των ελζγχων, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν επιςτροφι τουσ από τθν Επιτροπι 
Σαραλαβισ και εφόςον ζχει ςυντελεςκεί θ οριςτικι παραλαβι, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων και μετά από 
ςχετικό αίτθμά τουσ. 
 
Εφόςον από τθ ςφμβαςθ προβλζπονται και εργαςτθριακοί ζλεγχοι, αυτοί διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα 
εργαςτιρια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του Γ.Χ.Μ. ι οποιουδιποτε άλλου εργαςτιριου του δθμοςίου τομζα, όπωσ 
αυτόσ οριοκετείται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, ανάλογα με τθ φφςθ του προσ προμικεια υλικοφ και τθ 
μορφι του  ελζγχου. Αν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν τα ανωτζρω, οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι διενεργοφνται από 
διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του ιδιωτικοφ τομζα. Θ ανωτζρω διαδικαςία ακολουκείται και κατά τθ διαδικαςία των 
εργαςτθριακϊν ελζγχων τθσ κατ’ ζφεςιν εξζταςθσ. 
Φο κόςτοσ για όλεσ τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ βαρφνει τον 
προμθκευτι. 

 
2.3.5  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» -  
Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
Θ Ρικονομικι Σροςφορά, ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν  παροφςα  κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω. 
 
Ρροςφορά με τιμι μονάδασ 
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ των προσ προμικεια ειδϊνδίνονται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ (τεμάχιο), ςφμφωνα 

με τισ ενδεικτικζσ τιμζσ, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςκεί ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV τθσ παροφςασ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν 

αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

 

Εκτόσ τθσ θλεκτρονικισ οικονομικισ προςφοράσ που παράγεται από το ςφςτθμα,οι προςφζροντεσ πρζπει να 

επιςυνάψουν ςτον (υπο)φάκελλο “Ρικονομικι Σροςφορά” και το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε μορφι 

pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,και ςυμπλθρωμζνο με τθν αναγραφόμενθ προςφερόμενθ τιμι, που 

επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  V τθσ παροφςασ. 

Υτθν προςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ  20%. 
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- Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 

από το ςφςτθμα.  

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

- Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

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

4412/2016 και  

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

Ανακζτουςα Αρχι ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑΙ, ΙΙ, ΙΙΙ  , IV, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

 

2.3.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 

εξιντα πζντε (365) θμερϊναπό τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

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

από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.Υε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ 

λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 

διάςτθμα. 

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 

τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 

ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 

ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 

Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 

δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε 

κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 

εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 

2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.3.4.(Σεριεχόμενο 

Φακζλου«Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικισ Σροςφοράσ), 2.3.5. (Σεριεχόμενο Φακζλου «Ρικονομικισ 

Σροςφορά»/Φρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.3.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
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(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) και 3.2. (Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 

αναδόχου - κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΥ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, 

αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ 

παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

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

Ρ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. περ. γ) τθσ παροφςασ και ςτθν περίπτωςθ 

ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν 

είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 

κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με 

τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ 

τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ 

πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν 

υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(Επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Σροςφορϊν), εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016 και 

το άρκρο 16 τθσ υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΜΧΑ ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ, ακολουκϊντασ κατά περίπτωςθ 

τα εξισ ςτάδια: 

1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» μετά τθν 

παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν.  

2. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 

κα οριςτεί μζςω γραπτισ ενθμζρωςθσ ςτθν «Επικοινωνία» του ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ. 

 
Στο ςτάδιο αυτό τα αποςφραγιςκζντα ςτοιχεία των προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων δεν είναι 

προςβάςιμα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΥΘΔΘΥ οργάνων42 τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  

 

Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν:43 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται 

ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 

υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και 

γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά 

ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με 

το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Φα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για 

τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.44 

 

Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται  για τθ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ επιμζρουσ ςθμείων των ςτοιχείων που 

περιλαμβάνονται ςε ζνα φάκελο υποψθφιότθτασ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ 

φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να του δίνεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
42

Υτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι 

διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων, 

αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν 

αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ. 
43

Άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
44

Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Σρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021 
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Ειδικότερα: 

α)Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 

του άρκρου 72. Υε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, 

μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο 

οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 

απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 

κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ. 

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 

παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 

ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ.Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ 

προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 

καταχϊριςθςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτωντου ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊνςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ 

των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ 

παροφςασ.  

Φα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» & «Φεχνικι Σροςφορά» επικυρϊνονται με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, 

εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ. Ξετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, 

οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 

υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 

παροφςασ. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν οριςκείςα 

θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν 

απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

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

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι 

βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ 

του προςωρινοφ αναδόχου.  
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 Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 

τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι 

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

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

 Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ45θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων.  

Υτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ 

των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίουκαι θ ανακζτουςααρχι προςκαλεί 

εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, τον πρϊτο 

ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει 

τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί 

πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.  

Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 

ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Υε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ Σροςφοράσ, 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.3 τθσ παροφςασ,που εκδίδεται μετά το πζρασ καιτου τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Ματά τθσ ανωτζρω 

απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιοντθσ ΑΕΣΣ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 

τθσ παροφςασ46. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

3.2.1Ρροκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, και τον 

καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι 

                                                           
45

 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
46 

Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 





-59- 

 

των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 

μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.3.2.5 τθσ 

παροφςασ. 

Εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτο Γενικό Σρωτόκολλο του 

Διμου Ακθναίων (Νιοςίων αρ. 22, 2οσ όροφοσ, ϊρεσ: 08:00 – 15:00), ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 

ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία 

απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.3.2.5 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

3.2.2 Ραράταςθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 

ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου.  

Υτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν 

υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. 

Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 

κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

 

3.2.3Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , 
ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
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περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) ότι πλθροί,  οι 
οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του47. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.2.4 Ολοκλιρωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ-γνωμοδότθςθσ 

από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2.2 τθσ παροφςθσ, και τθ διαβίβαςι του ςτθν Ρικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθστθσ 

Ρικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων τθσ παραγράφου 3.3 τθσ παροφςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ 
αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι 
προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί 
με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, 
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Υυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  
Ξετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ48. Ματά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ 
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.49 
 
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

                                                           
47

 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
48 

Σρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΜΧΑ ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
49

 Άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 
του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 
327 του ν. 4700/2020 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο 
ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 
οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
 

3.3.3Ρρόςκλθςθ υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ 

 
Ξετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να προςζλκει για 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου 

εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Σριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 

3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 50. 

Δπίζεο,ν Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία,  αζθαιηζηήξην  

ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο, ην νπνίν θαη ζα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 

άρκρων 197 και 198 ΑΜ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 

                                                           
50

 Θ ΜΧΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΜ. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι και οριςτικι  Δικαςτικι Ρροςταςία 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει ι 

ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 

νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων,ζχει 

δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ)ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι 

προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 

πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

 

3.4.2 Ρροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 
Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, 

αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  

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

του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Υε περίπτωςθ παράλειψθσπου αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

παράλειψθσ51.  

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει 

ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει 

ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5952. 

 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Σαραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν 

θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι Σροςφυγι» 

ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Μ.Χ.Α. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 

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

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ο. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου 

ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ 

                                                           
51

Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
52

 Σαρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
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ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν 

προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

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

επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ 

προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. μωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ 

από το Μλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 

39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Ξετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ 

λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Μοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, 

προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ 

τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 

ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΣΣ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο 

τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ 

επί τθσ προςφυγισ. Υτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 

αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Μοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Σαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 

ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από 

τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Υυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ 

το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 

αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 

παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
Υυμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Φο αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ από τθν Α.Ε.Σ.Σ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν 
θ Α.Ε.Σ.Σ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ 
προδικαςτικι προςφυγι. 

Ξε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
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ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Σ.Σ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα 
αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ 
ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν 
άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.53 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  κοινοποίθςθ 
ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν 
των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.54 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Σ.Σ., τθν ανακζτουςα 
αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου 
διατάςςει με πράξθ του ο Σρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Φμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ 
θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ρ αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να 
προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ 
άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των 
πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που 
υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο 
(2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Φο διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ 
εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι 
υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ 
δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν 
πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, 
εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.55 Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ο. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ 
εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 
του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το κφροσ 
τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Υτθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Ξε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

                                                           
53

 Σρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ο. 4412/2016. 
54

 Σρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
55

 Σρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, 

για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 

του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθτθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 

ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι 

θ παράλειψθ.  

 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 

εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν 

μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ 

και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το 

υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ 

επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του 

άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  γενικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

4.1      Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ- εγγυθςθ προκαταβολισ-εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ (άρκρο 72 παρ. 4του ν. 

4412/2016) το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει δφο διακριτζσ εγγυθτικζσ ωσ κάτωκι: 

 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ για το ΥΧΟΡΝΡ Α1 & Α2 

.Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικθσ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον 2 ζτθ 

προςαυξθμζνοσ κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ για το ΣΥΝΟΛΟ Β που 
κα αποδεςμευτεί μετά το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του Β.Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικθσ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον 12 ζτθ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) 
θμζρεσ. 

 

Ρι εγγφθςεισ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτζσ, πρζπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και, επιπλζον, τον αρικμό τθσ πράξθσ κατακφρωςθσ 

και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τουσ να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται υπζρ του φορζα με τον οποίο υπογράφεται το 

ςυμφωνθτικό.Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τον φορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Θ εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτουν ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.3.3 τθσ παροφςασ, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, , θ ανακζτουςα αρχιοφείλει να απαιτεί  από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι και 

τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ρ ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αιτθκεί προκαταβολι ίςθ με το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ Υτθν περίπτωςθ 

χοριγθςθσ προκαταβολισ, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ 

προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 7 του Ο. 4782/2021. Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από 

τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με 

απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ 
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προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου και τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, εφόςον τοφτο 

ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν 

ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το  αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Υε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, 

οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν 

αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 

απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά 

από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 

4.2 Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Διάρκεια ςφμβαςθσ–  Τροποποίθςθ κατά τθ διάρκεια ςφμβαςθσ 
4.3.1 Διάρκειασ ςφμβαςθσ  

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ (άρκρο 38, παρ.7 του Ο.4412/2016). 
 
Ρ ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) ζτθ, από τθν ανάρτθςθ του 

ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ και περιλαμβάνει τρία (3) Υτάδια: 

Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν διαχείριςθ 

του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 

απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 

ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

Υφμβαςθσ.  

Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα παρζχει 

τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 

4.3.2Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 «Φροποποίθςθ 

ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ», του άρκρου 201 «Σροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ» και 

του άρκρου 221 παρ. 11 περ. ςτϋ του Ο. 4412/2016  
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Φυχόν τροποποιιςεισ των ςυμβατικϊν όρων κα υποβλθκοφν ςτον προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ του 

Ελεγκτικοφ Υυνεδρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ξετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και 

τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ56, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.5, 

πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του 

προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε 

τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)57. Θ ςφμβαςθ 

ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ 

αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 
4.4 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
4.4.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

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

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ. 

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

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

ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4.2.Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι: 

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 

εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 

(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι 

άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ 

των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 

απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 

μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 

οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ58. Ρι υποχρεϊςεισ 

και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 

και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί.  

Στο ςυμφωνθτικό κα περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των 

υπεργολάβων του. 

 

                                                           
56

      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
57

      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Σρβλ., επίςθσ, Ματευκυντιρια Ρδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Φροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», 

Μεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΞΧΦΡΠΦΒ-ΗΓΗ).   
58

Σρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 

που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 

ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 

από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 

Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα 

που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 

βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 

βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ 

παρ. 4.4.2. τθσ παροφςασ. 

 

4.6 Εκχϊρθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Φα δικαιϊματα που προζρχονται από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί δεν είναι με κανζνα τρόπο μεταβιβάςιμα ι 

εκχωρθτζα ςε πρόςωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται ςε αυτιν χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μζρουσ που παρζχεται μόνο εγγράφωσ με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ εκχϊρθςθσ του 

εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ οπότε αρκεί μόνο θ 

γνωςτοποίθςθ τθσ εκχϊρθςισ τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  γενικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ – Κρατιςεισ 

5.1.1Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Α)Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 200 περ. 2β του Ο 4412/16 

δθλαδι δφναται να χορθγθκεί ζντοκθ προκαταβολι μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΣΑ ζναντι 

ιςόποςθσ εγγφθςθσ. Θ εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ με τον ςυνολικό ΦΣΑ, κα 

πραγματοποιείται μετά τθν παραλαβι/πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων από τθν Επιτροπι. 

Για το φψοσ τθσ κατατικζμενθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ που απαιτείται ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 21 του Ο.4782/2021,θ 

«εγγφθςθ προκαταβολισ» ςτθν περίπτωςθ που κα χορθγθκεί προκαταβολι, κα είναι για ποςό ίςο με αυτό τθσ 

προκαταβολισ.  

Τα ωσ άνω αναφερόμενα ιςχφουν και για τμθματικζσ παραδόςεισ. 

Β)Για τισ υπθρεςίεσ εκτζλεςθσ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε 

λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoTθ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το ςυμβατικό κόςτοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

Γ) Για τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

Ρι υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των φωτιςτικϊν κα πλθρϊνονται τμθματικά ςε δόςεισ που κα 

προκφπτουν από τριμθνιαίεσ πιςτοποιιςεισ. Θ κάκε τμθματικι πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε τριμινου με 

τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ανά τρίμθνο 

λειτουργίασ. 

Ματόπιν κάκε τμθματικισ οριςτικισ παραλαβισ ποςοτιτων των ΦΩΦΙΥΦΙΜΩΟ ΜΑΙ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ 

IοT, για το αντίςτοιχο τμιμα προςφζρονται αυτόματα οι υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 

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

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

άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι. 

Υτθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Σρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 περί παραλαβισ υλικϊν 

ι πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ 

αντικειμζνου. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα όςον αφορά τθ προμικεια των ειδϊν. 

γ) Φιμολόγιο του προμθκευτι. 
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δ) Σιςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μζςα ςε είκοςι εννζα (29) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου για τθν πλθρωμι εγγράφου ςτθν Χπθρεςία, άλλωσ από τισ 

θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν παρ. 3 τθσ υποπαραγράφου Η.5 τθσ παραγράφου Ηϋ του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013 (Αϋ 107) και εφόςον ο τελευταίοσ προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Υε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ 

τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τότε θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 69Η 

«Σροκεςμίεσ αποςτολισ δικαιολογθτικϊν δθμοςίων δαπανϊν και δαπανϊν φορζων Γενικισ Μυβζρνθςθσ, ζκδοςθσ 

τίτλου πλθρωμισ και εξόφλθςθσ αυτϊν» του Ο.4270/2014 (ΦΕΜ 143Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» κακίςταται 

υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον Ανάδοχο. 

 

5.1.2  Κρατιςεισ 

α) Μράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 

(παρ. 7 άρκρο 375  Ο.4412/2016). 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Χπουργείου Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Μράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (Α.Ε.Σ.Σ.)Θ κράτθςθ αυτι 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ(παρ. 3 άρκρο 350 Ο. 4412/2016 και ΜΧΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΜ 969/22.03.2017 

τεφχοσ Β')). 

δ) Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΧΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΜ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

ε)Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ  

ςτ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ). Ματά τθν 

υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον Ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων 

δθμοςίευςθσ από τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν (τθλ. 210 5277305, email: t.logistiriou@athens.gr).  

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ-
Ροινικεσ ρθτρεσ 

5.2.1Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, 

με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 Πρόςκλθςθ για 

υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

mailto:t.logistiriou@athens.gr
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β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ 

ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του 

ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δε φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε φορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2. 

δ)εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ μζςα 

ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 

περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 

 

Υτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

παραγράφου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του (θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και 

ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν).  

 Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

5.2.2.1 Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 

τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ  

γ) καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί 

τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το 

ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ζχει λάβει 

μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου 

δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 

προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με 

διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32.  

Φο διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
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Δ = (ΦΜΦ ΦΜΕ) x Σ που: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με 

τα ανωτζρω αναφερόμενα. Φο διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΦΜΦ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 

οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΦΜΕ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 

οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σ = Υυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από 

τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ρ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 

προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ 

από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων 

Εςόδων. Φο διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

5.2.2.2 Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο59 

πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΦΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 

εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 

οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 

λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 

όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ 

του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ. 

5.2.3.Ροινικεσ ρθτρεσ 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.«Σοινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι 

εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.».  

2.Ρι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΣΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΣΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 

υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ 

ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ 

ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, εφόςον 

προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Φο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι 

αποφαςίςει άλλωσ.  

3.Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

4.Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 
5.2.4 Γνωςτοποίθςθ κιρυξθσ αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΥΧ, θ 

οποία είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Φα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν 

εφαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 
5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Μυρϊςεισ-ποινικεσ ρθτρεσ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 6.6. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.8. (Απόρριψθ παραδοτζων – 
αντικατάςταςθ), κακϊσ κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 
11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε 
φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 
Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 

Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 

άρκρου 205Α του ν. 4412/201660. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 

υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 

ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 

τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν 

ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  





-76- 

 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι , τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  ςτθ τεχνικι ζκκεςθ και ςτθν  γενικι ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων τθσ αιτοφςασ Διεφκυνςθσ 

Πςον  αφορά τα παρεχόμενα αγακά : 

6.1. Χρόνοσ παράδοςθσ  των υλικϊν 

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εγκατεςτθμζνα και ςε πλιρθ λειτουργία εντόσ  είκοςι τεςςάρων 

24  μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ. Θα κατατεκεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για 

τθν παράδοςθ των αντικειμζνων τθσ προμικειασ ςε πζντε (5) ςτάδια, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Υυγκεκριμζνα, θ παραδοςθ των ειδϊν μπορεί να γίνεται τμθματικά και δφναται να πραγματοποιθκεί ςε 5 

ςτάδια, κάκε ζνα με τθν ολοκλιρωςθ εκάςτου 20% του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Το ακριβζσ 

χρονοδιάγραμμα κα ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

6.1.1Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ο. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ 

διάρκεια τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από 

γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί 

ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 

λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

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

 

6.1.2Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 

ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

6.1.3Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του Αναδόχου. Υτθν περίπτωςθ παράταςθστου ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

προμικειασ. 

 

6.1.4Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ  των ειδϊν μπορεί να μετατίκεται.  

Ξετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλου ιδιαιτζρωσ ςοβαροφ λόγου, που 

κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Υτισ περιπτϊςεισ 

μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.5 Εάν λιξει οςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 

παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα ςυμβατικά είδθ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

6.1.6Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
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των ειδϊν και τθν Επιτροπισ Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει 

τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6.1.7Ξετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 

θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ 

προςκομίςτθκε. 

 
6.2 Ραραλαβι ςυμβατικϊν ειδϊν 

6.2.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 

άνω και ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν ςτον Ο.4782/21. 

Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 

μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- 

παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 

4412/16 και ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν ςτον Ο.4782/21. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό, με παρατθριςεισ αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ 

που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν 

το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ 

υπθρεςία του φορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά 

του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του υλικοφ με ι χωρίσ ζκπτωςθ 

επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του 

φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφκεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον 

μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ 

περαιτζρω ελζγχουσ. 

Υτθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. β' τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ περιπτϊςεισ υλικϊν που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ 

τιμισ με βάςθ τουσ ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Θ παραπομπι κατά τα 

ανωτζρω γίνεται φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Θ 

δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 208 ν. 4412/16 και ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν ςτον 

Ο.4782/21. 
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6.2..2 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται το 

αργότερο εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τθν πρόςκλθςθ για παραλαβι. Οα ςθμειωκεί ότι θ οριςτικι 

παραλαβι των υλικϊν γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ και τθν ζναρξθ κανονικισ λειτουργίασ τουσ.  Θ οριςτικι 

παραλαβι γίνεται, επίςθσ, εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ.  

Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που κα ςυντάςςεται εντόσ 30 θμερολογιακϊν 

θμερϊν.  

Υτο πρωτόκολλο κα αναγράφονται μεταξφ άλλων και τα εξισ:  

 Φο είδοσ και θ ποςότθτα. 

 Ρ κωδικόσ αρικμόσ ωσ διακριτικό γνϊριςμα του προμθκευόμενου προϊόντοσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 

παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με 

κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 

αποφαινομζνου οργάνου,  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ 

που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι 

παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το 

άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και 

καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.61 

 

6.3  Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 
Εφαρμόηονται τα άρκα 210 ζωσ 212 του 4412/2016 

 

6.4 Απόρριψθ ςυμβατικϊν ειδϊν - Αντικατάςταςθ 
6.4.1Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 

του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 

ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 

εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

                                                           
61 Υτο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΧΑ Σ1/2489/6.09.1995 

(Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 

άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

Οςον αφορα τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ:  

6.5 Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
6.5.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από 
τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία  θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι επιτροπι που ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του 
άρκρου132.  
 
6.5.2. Θ αρμόδια υπθρεςία (Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ), με απόφαςι τθσ, κα ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Ξε τθν ίδια απόφαςθ, ιδίωσ ςε  
περιπτϊςεισ πολφπλοκων ςυμβάςεων, δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των 
εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 
 
6.5.3. Φα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ξε ειςιγθςθ του επόπτθ θ 
υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
  
 
6.5.4. ταν προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο 
καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου  τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του 
προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ . Φο θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Φο θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ 
υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ  ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο 
ηθτθκεί. ταν προβλζπεται θ τιρθςθ θμερολογίου, τότε οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ 

6.6  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.6.1.  Ρ ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) ζτθ, από τθν ανάρτθςθ 

του ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ και περιλαμβάνει τρία (3) Υτάδια: 

Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν διαχείριςθ 

του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν 

απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 

ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

Υφμβαςθσ.  

Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα παρζχει 

τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 

 

6.7.Ραραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

6.7.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016,  

6.7.2 Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 

ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Φα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.7.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.7.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν 

οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό 

πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 

220.  

6.7.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι 

πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.7.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
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προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 

ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι 

επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.8 Απόρριψθ παραδοτζων  υπθρεςιων– Αντικατάςταςθ62  

Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 

25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.5 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 

που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.9  Αναπροςαρμογι τιμισ 

Ματά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των προςφερόμενων 

ειδϊν και υπθρεςιϊν 

 

 

6.10  Γενικοί Προι 

1. Ρι περιεχόμενοι ςτθν Διακιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί. Θ μθ τιρθςι τουσ κακιςτά 
απαράδεκτθ τθν προςφορά του υποψθφίου και τθν αποκλείει από οποιαδιποτε αξιολόγθςθ. 

2. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ του λόγου δεν αντλεί 
δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ 
του υποψθφίου των όρων τθσ παροφςασ. 

3. Θ Ανακζτουςα δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Υφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να 
ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο το διαγωνιςμό, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει αυτόν χωρίσ καμιά 
υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 

4. Ρι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων 
που αναφζρονται ςτθν παροφςα, π.χ. Φακζλων Σροςφοράσ κλπ. 

5. Υε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ, που υποβάλλουν κοινι προςφορά, όλα τα μζλθ τθσ 
κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ και εισ ολόκλθρων. Υε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ ςτθν κοινοπραξία θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι ανοικτι και επί ίςοισ όροισ για όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, τεχνικζσ και 
οικονομικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια. 

7. Θ γλϊςςα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. 

8. Ρι τιμζσ τθσ Σροςφοράσ είναι επί ποινι αποκλειςμοφ ςε ευρϊ. 

9. Ρ ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

                                                           
62

 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
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διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο. 4412/16 και όπωσ ιςχφει. 
 

6.11  Δοκιμζσ και Ζλεγχοι. 

Υτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν όπωσ κακορίηονται ςτισ 

"Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ". 

Ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Χπθρεςία δφναται να προβαίνει με τα δικά 

τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και τθν εργαςτθριακι εξζταςι τουσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ εργατικό ι βοθκθτικό 

προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. 

Υχετικά με τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κα ιςχφςει θ με αρικ. Γ. 1748/οικ./00-188/18-1-1969 ςχετ. του ΧΔΕ/Γ3-γ, 

όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα (Απόφ. ΧΣΔΕ Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-77). Επίςθσ 

ιςχφουν οι ςχετικζσ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν και ξζνων κανονιςμϊν, που μνθμονεφονται ςτισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ και ςτο άρκρο 3 αυτισ τθσ Ε.Υ.Χ.  

Ρποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα αφορά είτε υλικό, είτε μθχάνθμα, είτε εργαςία δεν κα παρζχει ςτον 

Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ για 

οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό διάςτθμα κα χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου ι όχι του 

υλικοφ του μθχανιματοσ ι τθσ εργαςίασ. 

Υτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν όπωσ κακορίηονται ςτισ 

"Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ". 

Ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Χπθρεςία δφναται να  προβαίνει με τα δικά 

τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και τθν εργαςτθριακι εξζταςι τουσ.    

Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ εργατικό ι βοθκθτικό 

προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. 

Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 Ματά τθ φάςθ τθσ τοποκζτθςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων, κα διενεργθκεί δειγματολθπτικόσ 
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ όςον αφορά τα θλεκτρικά και φωτομετρικά χαρακτθριςτικά των τυχαίωσ 
επιλεγμζνων δειγμάτων, ιτοι, ςυνολικι φωτεινι ροι φωτιςτικοφ ςϊματοσ, κερμοκραςία χρϊματοσ, 
κατανομι φωτεινισ ζνταςθσ, ςυνολικι ιςχφσ, ςυντελεςτισ ιςχφοσ και δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
τθσ LVD. 

 Διευκρινίηεται ότι θ Επιτροπι Σαραλαβισ δφναται να απαιτιςει τθ διενζργεια ζωσ ςυνολικά δφο (2) 
ποιοτικϊν ελζγχων κατά τθ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ τοποκζτθςθσ του αντικειμζνου ςφμβαςθσ. 

 Ρι παραπάνω εργαςτθριακοί ζλεγχοι, ςφμφωνα με τισ παρ.13 και14 του άρκρου 214 “Δείγματα-
Δειγματολθψία-Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ” του Ο.4412/16, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι 
ςιμερα, ?   διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του Γ.Χ.Μ. ι οποιουδιποτε άλλου εργαςτθρίου 
του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, το κόςτοσ για όλεσ 
τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανάλογα με τθ φφςθ του προσ 
προμικεια υλικοφ και τθ μορφι του ελζγχου. Αν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν τα ανωτζρω, οι 
εργαςτθριακοί ζλεγχοι διενεργοφνται από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του ιδιωτικοφ τομζα.  

 Φο κόςτοσ για όλεσ τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διενεργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εκτελεςτικισ 
ςφμβαςθσ βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Υε περίπτωςθ που τα υλικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράδοςθσ αποτφχουν ςε κάποιον από τουσ ελζγχουσ, τότε 
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κρίνονται ωσ απαράδεκτα και ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα παραλάβει προσ απομάκρυνςθ 
από τισ αποκικεσ του Διμου Ακθναίων. Θ παραλαβι ολοκλθρϊνεται με τον επιτυχι ζλεγχο των 
δειγμάτων. 

 Ξε τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των δοκιμϊν τα αποτελζςματα των δοκιμϊν των εργαςτθρίων κα 
διαβιβάηονται ςτθν Επιτροπι Σαραλαβισ. 

Θ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ του Διμου, κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ, διατθρεί το δικαίωμα να ςτείλει, 

δειγματολθπτικά πζντε (5) φωτιςτικά  ςε ανεξάρτθτο εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ, για επαλικευςθ των 

φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν  ςφμφωνα με τα LM79 ι EN13032-4, κακϊσ και τθσ ςυμφωνίασ με τθν 

οδθγία 2014/35/EULVD.  Φα ζξοδα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δοκιμισ και τθσ μεταφοράσ από και προσ το εργαςτιριο, κα 

βαρφνουν τον ανάδοχο. 

6.12. Υποχρεϊςεισ των μερϊν. 

6.12.1   Υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

1. Θ Ανακζτουςα είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι 
του επιπζδου κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

2. Θ Ανακζτουςα υποχρεοφται να διακζτει/ εξαςφαλίηει τθν αςφαλι λειτουργία και λειτουργικι ικανότθτα 
τθσ υφιςτάμενθσ Θ/Ξ υποδομισ ςτο δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ, προκειμζνου να μπορεί να εκτελεςτεί με 
αςφάλεια και επιτυχϊσ θ ςφμβαςθ από τον Ανάδοχο. 

3. Θ Ανακζτουςα, ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςφμβαςθσ, ζχει υποχρζωςθ να ςυνδράμει τον Ανάδοχο για τθν 
εκτζλεςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.   

 

6.12.2   Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

1. Ρ Ανάδοχοσ  κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ του 
ςυνόλου των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Αναλαμβάνει δε τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ. 

2. Ρ ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να ελζγξει τισ υφιςτάμενεσ Θ/Ξ υποδομζσ και 
τον υφιςτάμενο Θ/Ξ εξοπλιςμό (pillar, δίκτυο καλωδιϊςεων κλπ.) του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν αςφαλι λειτουργία και λειτουργικι ικανότθτά του. Χποχρεοφται να 
ενθμερϊνει αμελθτί τθν Ανακζτουςα ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ ςφαλμάτων και  βλαβϊν ςτισ 
υφιςτάμενεσ Θ/Ξ υποδομζσ και τον υφιςτάμενο Θ/Ξ εξοπλιςμό (pillar, δίκτυο καλωδιϊςεων κλπ.) του 
δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ.  

3. Ρ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ  Υφμβαςθσ. Υτα 
πλαίςια των υποχρεϊςεων του Αναδόχου για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ορκι λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ (νζα 
φωτιςτικά τφπου LED, ςφςτθμα Διαχείριςθσ ΙοΦ) κακϊσ και τθσ καλωδίωςθσ του εκάςτοτε φωτιςτικοφ από 
το ακροκιβϊτιο τροφοδοςίασ του κάκε ιςτοφ ζωσ τθν κλζμα ςφνδεςθσ των φωτιςτικϊν. 

4. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει και ςυμφωνιςει με τθν Ανακζτουςα ζνα εγχειρίδιο διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ.  

5. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει υπολογιςμοφσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυγχανόμενθσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κόςτουσ.  
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6. Ρ Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Χποχρεοφται όμωσ να 
γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Ανακζτουςα τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία και 
να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

7. Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ. Ρ ανάδοχοσ οφείλει με ζξοδα που βαρφνουν τον ίδιο, να οργανϊςει 
εκπαίδευςθ πζντε (5) υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ του Διμου Ακθναίων, τόςο για τον χειριςμό 
τθσ πλατφόρμασ ΙοΦ, όςο και για τισ ρυκμίςεισ και πικανζσ ιδιαιτερότθτεσ των νζων φωτιςτικϊν. Φο 
πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ κα ςυναποφαςιςτεί και εγκρικεί από τθ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ. 

8. Ρ Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διατθρεί ςτοκ 100 φωτιςτικϊν από κάκε κατθγορία (Ρδικά, Αξονικά, 
Μορυφισ, Σαραδοςιακά, κλπ), ϊςτε να αντικαταςτακοφν άμεςα, ςε περιπτϊςεισ κεομθνιϊν και 
βανδαλιςμϊν. 

9. Φο κόςτοσ ζκδοςθσ οποιαςδιποτε άδειασ, τυχόν απαιτθκεί, για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν, 

βαρφνει τον Ανάδοχο. 

10. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει, ςε περίπτωςθ πικανϊν  βλαβϊν, ελαττωμάτων, ηθμιϊν, ι όποιων δυςλειτουργιϊν 
ανακφψουν, ςτα φωτιςτικά και λοιπά υλικά, να τα αποκαταςτιςει, ςε διάςτθμα 48 ωρϊν. Υε διαφορετικι 
περίπτωςθ κα επιβλθκεί ποινικι ριτρα αξίασ 50€, ανά φωτιςτικό, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

11. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει, ςε περίπτωςθ πικανϊν  βανδαλιςμϊν, κλοπϊν, κεομθνιϊν ι όποιων άλλων ζκτακτων 
περιςτατικϊν ανακφψουν, που αφοροφν τθ λειτουργία των φωτιςτικϊν, να τα αποκαταςτιςει, από το 
ςτοκ, ςε διάςτθμα 48 ωρϊν. Υε διαφορετικι περίπτωςθ κα επιβλθκεί ποινικι ριτρα αξίασ 50€, ανά 
φωτιςτικό, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. 

12. Ρ Ανάδοχοσ οφείλει, ςε περίπτωςθ πικανϊν  βλαβϊν, ελαττωμάτων, ηθμιϊν, ι όποιων δυςλειτουργιϊν 
ανακφψουν, ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ οδοφωτιςμοφ, να τα αποκαταςτιςει, ςε διάςτθμα 24 ωρϊν. Υε 
διαφορετικι περίπτωςθ κα επιβλθκεί ποινικι ριτρα αξίασ 1.000€, ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, 
Υε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν πρζπει ο οδοφωτιςμόσ του Διμου να τεκεί εκτόσ λειτουργίασ, δθλαδι να 
«ςβιςουν» τα φϊτα, εξαιτίασ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ. Ξε τθν επιφφλαξθ λόγων ανωτζρασ βίασ ςε 
περίπτωςθ που εξαιτίασ βλαβϊν, ελαττωμάτων, ηθμιϊν, ι όποιων δυςλειτουργιϊν ανακφψουν, ςτο 
ςφςτθμα διαχείριςθσ οδοφωτιςμοφ τεκεί εκτόσ λειτουργίασ ο οδοφωτιςμόσ του Διμου: 
α) ςε ποςοςτό 50% και άνω, κα καταπίπτει ςε βάροσ του Αναδόχου ποινικι ριτρα ποςοφ ίςο με το 10% 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
β) ςε ποςοςτό από 10% ζωσ 49,9%, κα καταπίπτει ςε βάροσ του Αναδόχου ποινικι ριτρα ποςοφ ίςο με το 
5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που το ποςοςτό του οδοφωτιςμοφ του Διμου που κα τεκεί εκτόσ 
λειτουργίασ εξαιτίασ βλαβϊν, ελαττωμάτων, ηθμιϊν, ι όποιων δυςλειτουργιϊν ανακφψουν, ςτο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ οδοφωτιςμοφ είναι μικρότερο του 10%, κα καταπίπτουν οι ωσ άνω αναφερόμενεσ ποινικζσ 
ριτρεσ (ιτοι 50 Ευρϊ ανά φωτιςτικό, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ και 1.000 Ευρϊ ανά θμζρα 
κακυςτζρθςθσ για τθ μθ λειτουργία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ). 
Επίςθσ, ρθτϊσ διευκρινίηεται ότι θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το 
δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο. 

13. Ρ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ  Υφμβαςθσ.  
Υτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του Αναδόχου για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου 

θλεκτροφωτιςμοφ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ορκι λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ (νζα 

φωτιςτικά τφπου LED, αντικατάςταςθ νζων που προκφπτουν ελαττωματικά ι που παρουςιάηουν το 

οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα, ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ρδοφωτιςμοφ) κακϊσ και τθσ καλωδίωςθσ του 

εκάςτοτε φωτιςτικοφ από το ακροκιβϊτιο τροφοδοςίασ του κάκε ιςτοφ ζωσ τθν κλζμα ςφνδεςθσ των 

φωτιςτικϊν. 

Ειδικότερα, ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Υυςτιματοσ Ρδοφωτιςμοφ, θ οποία 

ςυνίςταται κατά βάςθ ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για 10 ζτθ (δζκα) ζτθ από 
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τθν ολοκλιρωςθ του Φμιματοσ Α.1 και Α.2. Από τθ ςυντιρθςθ εξαιρείται το εναζριο και υπόγειο δίκτυο 

οδοφωτιςμοφ. 

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

που ςυνίςταται, ιδίωσ, ςτθν κακθμερινι λειτουργία του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων με ίδια μζςα, τθ 

ςυνικθ, προλθπτικι και διορκωτικι ςυντιρθςθ, τθ βαριά ςυντιρθςθ και τθν περιοδικι αντικατάςταςθ / 

ανανζωςθ τμθμάτων, ςτοιχείων και εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ (lifecyclecost) του ςυνόλου των 

εγκαταςτάςεων, του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ (ΙοΦ) (όχι του εναερίου και υπογείου δικτφου 

οδοφωτιςμοφ) και τθν κακθμερινι διακεςιμότθτα των εγκαταςτάςεων, των ςυςτθμάτων και του 

εξοπλιςμοφ  που είναι το αντικείμενο των Φμθμάτων Α.1 και Α.2. 

6.13  Ξζτρα Αςφαλείασ. 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Οόμουσ, 

Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Χπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται μερικζσ ςχετικζσ διατάξεισ, ΣΔ, Οόμοι, 

κλπ όπωσ π.χ. : 

o Σ.Δ. 447/75 (ΦΕΜ 142 Α') : Σερί αςφαλείασ των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν αςχολοφμενων 
μιςκωτϊν. 

o Σ.Δ.778/80 (ΦΕΜ 193 Α') : Σερί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ θλεκτρολογικϊν 
εργαςιϊν.  

o  Σ.Δ. 1073/81 (ΦΕΜ 260 Α') (Διόρκωςθ Υφαλμάτων ςτα ΦΕΜ 320 Α'/81 και 64 Α/82) : Σερί μζτρων 
αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ 
Θλεκτρολόγου Ξθχανικοφ. 

o Ο.1396/83 (ΦΕΜ 126 Α') : Χποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ιδιωτικά τεχνικά 
ζργα.   

o Ο.1430/12/18.4.84 (ΦΕΜ 49 Α') : Μφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ Υφμβαςθσ Εργαςίασ "που αφορά τισ 
διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία" και ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν άμεςθ ςχζςθ 
μ' αυτι.   

o Αρικμ. 56206/1613/86 (ΦΕΜ 570 Β') : Σροςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των μθχανθμάτων και 
ςυςκευϊν εργοταξίου ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ 79/113/ΕΡΜ, 81/1051/ΕΡΜ και 
85/405/ΕΡΜ του Υυμβουλίου τθσ 19/12/78, τθσ 7/12/81 και τθσ 11/7/85. 

o Σ.Δ. 315/87 (ΦΕΜ 149 Α') : Υφςταςθ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (Ε.Χ.Α.Ε.) ςε 
εργοτάξιο και εν γζνει τεχνικϊν ζργων.   

o Αρικμ. 69001/1921/88 (ΦΕΜ 751 Β) : Ζγκριςθ τφπου ΕΡΜ για τθν  οριακι τιμι ςτάκμθσ κορφβου 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου και ειδικότερα των μθχανοκίνθτων αεροςυμπιεςτϊν, των 
πυρογενϊν, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ςυγκόλλθςθσ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ιςχφοσ 
και των φορθτϊν ςυςκευϊν κραφςθσ ςκυροδζματοσ και αεροφόρων. (Θ παροφςα απόφαςθ 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ' αρικμό. 10399/91 (ΦΕΜ-359 Β) κοινι υπουργικι απόφαςθ). 

o Σ.Δ.225/89 (ΦΕΜ 106 Α') (Διόρκωςθ Υφαλμάτων ςτο ΦΕΜ 135 Α'/26-5-89) : Χγιεινι και Αςφάλεια 
ςτα Χπόγεια Φεχνικά 'Ζργα   

o Σ.Δ. 395/94  (ΦΕΜ Α 220 - Διόρκωςθ Υφαλμάτων ςτο ΦΕΜ 6 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά 
τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/665/ΕΡΜ. 

o Φο Σ.Δ. 396/94 (ΦΕΜ 220Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από 
τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
οδθγία 89/656/ΕΡΜ". 

o Φο Σ.Δ. 397/94 (ΦΕΜ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για το χειρωνακτικό 
χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΡΜ". 
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o Φο Σ.Δ. 398/94 (ΦΕΜ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εργαςία 
ςε εξοπλιςμό με οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/270/ΕΡΜ". 

o Φο Σ.Δ. 399/94 (ΦΕΜ 221Α/94) "Σροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται 
με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 
90/340/ΕΡΜ". 

o Σ.Δ. 105/95 (ΦΕΜ 67 Α') : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Ρδθγία 92/58/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 186/1995 (ΦΕΜ-97 Α') : Σροςταςία των εργαηομζνων από κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ 
ζκκεςισ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του 
Υυμβουλίου 90/679/ΕΡΜ και 93/88/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 16/18-1-96 (ΦΕΜ 10 Α'):  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΜ 11 Α'):  Ξζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΡΜ και 91/383/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 305/96 (ΦΕΜ 212 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει  να 
εφαρμόηονται  ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ  προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 89/13-5-99 (ΦΕΜ 94 Α'): Φροποποίθςθ του Σ.Δ. 395/94 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ 
και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία 
τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΡΜ" (220/Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 
95/63/ΕΜ του Υυμβουλίου. 

o Αρ. ΔΙΣΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΜ Β 16/14-1-03) : Σρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου 
κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΥΑΙ και ΦΑΙ).  

o Σ.Δ. 42/03 (ΦΕΜ Α 44/21-2-03) :  Υχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεκοφν 
ςε κίνδυνο από εκρθκτικζσ ατμόςφαιρεσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 1999/92/ΕΜ τθσ 16θσ 
Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28.01.2000). 

o Σ.Δ. 155/04 (ΦΕΜ 121 Α'/5-7-04) : Φροποποίθςθ του Σ.Δ. 395/1994 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά 
τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ELK" (Αϋ220) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2001/45/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 2001. 

o Αρικ. 130197/05 (ΦΕΜ 196 Β'/15-2-05) : Επιμόρφωςθ τεχνικϊν αςφάλειασ επιπζδου ΔΕ.  
o Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  ο οικονομικόσ φορζασ ο ανάδοχοσ  κα τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του 

που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α’ του ν.4412/16 κακϊσ και  το άρκρο 18 
του Ο. 4412/2016. Ρ προμθκευτισ δεν τελεί ςε ςχζςθ προςτιςεωσ προσ το Διμο. Μαι ευκφνεται 
προςωπικϊσ, αυτόσ μόνον αποκλειόμενθσ κάκε ευκφνθσ του Διμου, για τα κατά τθ διάρκεια 
εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του 
ι και ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, βαρφνουν τον Ανάδοχο, και ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ' 

αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

6.14 Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία,  αζθαιηζηήξην  ζπκβφιαην 

αζηηθήο επζχλεο, ην νπνίν θαη ζα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, αθνξά θαη ηηο επηά (7) θνηλφηεηεο ηνπ Γ. Αζελαίσλ. 

Γεληθνί Όξνη: 
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Ρ Ανάδοχοσ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Οομοκεςίασ 

περί αςφαλίςεων. 

Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ  αζθαιηζηεξίνπ. 

Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο 

αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά 

θάιπςεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

Ζ  αζθαιηζηηθή  ζχκβαζε: 

- ζα έρεη θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

- ζα πεξηιακβάλεη  φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ηεο ππνινίπνπ ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 

 

 ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ: 

Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο θαη Τιηθώλ Εεκηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αζηηθήο Δπζύλεο πξντόληνο. 

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη 

πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φζσλ πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηεο θαθήο ηνπνζέηεζεο 

ηνπο, ηεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο, απφ πηψζε θσηηζηηθνχ, ή εμαξηήκαηφο ηνπ.  

Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/ εγθαηαζηάζεηο. 

Ωο ειάρηζην πνζφ αζθάιηζεο νξίδνληαη νη 50.000€γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη’ άηνκν, 100.000€ θαηά γεγνλόο θαη 

100.000€ γηα πιηθέο δεκηέο, ήηνη αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθαιίζεσο 1.000.000€ 

Οη αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα είλαη θεξέγγπα ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη  θαη ζα έρεη δφθηκε 

δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. 

H ζχκβαζε ζα ζπλάπηεηαη ζε επξψ (€). 

 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ: 

Ζ Αζθάιηζε ζα μεθηλήζεη απφ ηελ 1
ε
 ηκεκαηηθή παξαιαβή θαη ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα(12) έηε.  

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο ζπκβάληνο  θαη πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηε 

ζρεηηθή κε ηε δεκηά θ.ι.π. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

6.15  Ιδιοκτθςία 

λα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, φωτιςτικά, hardware παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ από τθν 

εγκατάςταςι τουσ. 
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6.16 Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Θ προμικεια παραδόκθκε και οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολό τουσ 

β) Σαραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ και οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκε 

θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   

 

Ελζνθ Νόνα 

 

 

Καλλιόπθ Πάλλθ  

 
Δθμιτριοσ Π. Αυγερινόσ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α       I 

 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ 
ΓΕΟΙΜΘ Δ/ΟΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΕΤΓΩΟ   
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ          
TMHMA ΞΕΝΕΦΩΟ, ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ & ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ 
 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ». 

 

                                  CPV: 34993000-4, 32441200-8, 51110000-6, 50232100-1 

  

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 

 
                Ρ Διμοσ Ακθναίων αποδίδει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ διαρκι βελτίωςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, 
με δεδομζνθ τθ ςυμβολι αυτοφ ςτθ βελτίωςθ τθσ όψθσ τθσ πόλθσ και τθσ κακθμερινότθτασ των πολιτϊν. 
Σαράλλθλα, αποδίδει ιδιαίτερα βαρφτθτα ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ του ςυςτιματοσ 
οδοφωτιςμοφ και τθ μείωςθ του ενεργειακοφ αποτυπϊματόσ του, που εντάςςεται ςτθ ςυνολικι ςτρατθγικι του 
για τθν ενεργειακι μετάβαςθ και τθν εξιςορρόπθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και τισ 
υποδομζσ του.  
 
Υτο πλαίςιο αυτό, ο Διμοσ Ακθναίων ςτισ 17.9.2020 υπζγραψε Σρογραμματικι Υφμβαςθ με το Εκνικό Μετςόβιο 
Ρολυτεχνείο για τθν εκπόνθςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο «Ερευνθτικό Ρρόγραμμα για τθν ενεργειακι 
αναβάκμιςθ του δικτφου φωτιςμοφ οδϊν και πλατειϊν του Διμου Ακθναίων», με ςτόχο τθ δθμιουργία 
ςτρατθγικϊν για τθ βελτίωςθ του φωτιςμοφ τθσ πόλθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τον 
πολεοδομικό ιςτό και τουσ ίδιουσ τουσ κατοίκουσ και τθν επίτευξθ μείωςθσ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ και 
τθσ φωτορφπανςθσ, που προκαλείται από τα παλαιάσ καταςκευισ και τεχνολογίασ φωτιςτικά ςϊματα. 
Φο πλάνο για τθν αναβάκμιςθ του Δθμοτικοφ Φωτιςμοφ είναι ζνα ςφνολο εξελιγμζνων και εξειδικευμζνων 
υπθρεςιϊν αναλυτικισ καταγραφισ και αξιολόγθςθσ δεδομζνων, κακϊσ και αξιολόγθςθσ εναλλακτικϊν μεκόδων 
και τεχνικϊν βελτίωςθσ ποιότθτασ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, με τελικό προϊόν μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
αναβάκμιςθσ του φωτιςμοφ τθσ πόλθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
Ξζςα από τθ μελζτθ, προκρίνεται θ προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 
απομακρυςμζνου ελζγχου του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, ζναντι τθσ απλισ αντικατάςταςθσ των φωτιςτικϊν 
ςωμάτων, κακϊσ προκφπτουν κετικοί οικονομικοί δείκτεσ για τον Διμο, τόςο από τθ μείωςθ του λειτουργικοφ 
κόςτουσ, για τθν παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ και τθν εξοικονόμθςθ που μπορεί 
να επιτευχκεί, όςο και από τα οφζλθ, από τθν εγκατάςταςθ και διαχείριςθ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ, που 
διαχζονται και ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, ανάγκεσ και δραςτθριότθτεσ του Διμου.  
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Ναμβάνοντασ υπόψθ τθ μελζτθ και αξιολογϊντασ τα ςυμπεράςματά τθσ, θ Διεφκυνςθ Θλεκτρολογικοφ του Διμου 
Ακθναίων ςυνζταξε τθν παροφςα μελζτθ, προκειμζνου να ςυναφκεί δθμόςια ςφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
προμικειασ: «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ 
ΑΘΘΝΑΙΩΝ» ςτισ επτά (7) κοινότθτεσ του Διμου Ακθναίων, με ςυνολικι διάρκεια τα δϊδεκα (12) ζτθ και 
προχπολογιςμό 53.655.680,40€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) και κα βαρφνει τον κωδικό: 
ΜΑ.7135.044/Φ.62/Δ.72 και κα αναλφεται ωσ εξισ: 1.000€ το ο.ζ.2021, 33.932.864,80€ το ο.ζ.2022,  
12.455.252,37€  το ο.ζ. 2023, 7589.250,08€ κατϋ ζτοσ τα ο.ζ.  2024-2032 & 442.312,51€ το ο.ζ. 2033. 
 
1. Υφμφωνα με τθ μελζτθ αυτι, κατά τθ διάρκεια των πρϊτων (2) ετϊν κα πραγματοποιθκεί προμικεια και 

τοποκζτθςθ 43.678 νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων τεχνολογίασ LED, κακϊσ και ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ, με 
απεγκατάςταςθ και μεταφορά των παλαιϊν φωτιςτικϊν ςε αποκικεσ του Διμου, μετριςεισ πεδίου - ρφκμιςθ 
απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, και  προγραμματιςμό 
πλατφόρμασ Διαδικτφου των Σραγμάτων (IoT) για τθν τθλεδιαχείριςθ του ςυςτιματοσ. 

Σροχπολογιςμόσ Ρμάδασ: 46.073.179,60€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 24% (ζχει εγκρικεί θ χρθματοδότθςθ 
από το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με ποςό χρθματοδότθςθσ: 45.688.362,00 € (ΑΔΑ: ΩΦΠΑ46ΞΦΝΤ-
ΠΦ8), το υπόλοιπο ποςό κα καλυφτεί από ιδίουσ πόρουσ). 
 

2. Υτα επόμενα δζκα (10) ζτθ κα υλοποιθκεί θ λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου οδοφωτιςμοφ του Διμου, 
με υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και αποκατάςταςθσ τυχόν βλαβϊν ςτα ςϊματα 
φωτιςμοφ. 
Ρ προχπολογιςμόσ τθσ Ρμάδασ για τθ 10ετι ςυντιρθςθ είναι: 7.582.500,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α. 
24%. 
Φο ποςό κα καλυφτεί από ιδίουσ πόρουσ για χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν.  
 

Υφμφωνα με τθν ανωτζρω μελζτθ του Ε.Ξ.Σ. το μζςο κόςτοσ ςυντιρθςθσ, από τθ Διεφκυνςι μασ ανά ζτοσ, 
εκτιμάται ςιμερα ςε 1.650.000 €, επομζνωσ για δζκα (10) ζτθ το κόςτοσ ςυντιρθςθσ, για τα 45.373 υφιςτάμενα 
φωτιςτικά ςϊματα, ανζρχεται ςε: 16.500.000,00 €. 

Ξε τθ μζκοδο που προκρίνεται, παρατθρείται μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ κατά 8.917.499,20 €, θ οποία 
οφείλεται ςτθν τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων νζασ τεχνολογίασ LED, τα οποία απαιτοφν ελάχιςτθ ςυντιρθςθ. 

Επίςθσ, παρατθρείται μείωςθ του αρικμοφ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κατά 1.695, θ οποία οφείλεται ςτο ότι τα νζα 
φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED καταργοφν παλιά πολλαπλά φωτιςτικά ςϊματα επί του ίδιου ιςτοφ. 

 
Επειδι θ υλοποίθςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ απαιτεί εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία και εξοπλιςμό, που ςυνδζονται 
άμεςα και άρρθκτα με το ςφνολο των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων που κα εγκαταςτακοφν, κακϊσ και με το 
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ, ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ και για τθ μετζπειτα 
λειτουργία και ςυντιρθςθ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ( ςφςτθμα τθλεδιαχείριςθσ, όπωσ κάμερεσ ελζγχου 
τθσ κυκλοφορίασ και τθσ ςτάκμευςθσ που κα ςυνδζονται με αυτό), κακϊσ τθν πλατφόρμα IoTπου κα 
προγραμματιςτεί και κα τεκεί ςε λειτουργία.  
 
Ματά τθ δεκαετι διάρκεια υλοποίθςθσ του δεφτερου μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για 
τθν εφρυκμθ λειτουργία ςυνολικά του ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ. 
 
Φο χρονικό διάςτθμα των δζκα ετϊν για τθν ανάκεςθ τθσ ευκφνθσ για τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του δικτφου 
οδοφωτιςμοφ κρίνεται ωσ εφλογο, λαμβάνοντασ υπόψθ τον κφκλο ηωισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LEDκαι 
του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ που κα εγκαταςτακεί και κα τεκεί ςε λειτουργία, κακϊσ και τθν 
εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και πόρων.  
 
Θ ανάκεςθ τθσ ευκφνθσ για τθ ςυντιρθςθ ςτον ίδιο προμθκευτι και μάλιςτα για ςχετικά μακρό χρονικό διάςτθμα 
τον υποχρεϊνει να μεριμνιςει για τθν αρτιότθτα των υπό προμικεια υλικϊν. 
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Φο τμιμα του προχπολογιςμοφ του ζργου που κα καλυφκεί από Ιδίουσ Σόρουσ, κα αντιςτακμιςτεί πλιρωσ από 
τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ που κα επιτευχκεί, θ οποία εκτιμάται πωσ κα υπερβεί ςθμαντικά το ςχετικό κόςτοσ.  
Θ περιοχι ςτθν οποία κα λάβουν χϊρα οι υπθρεςίεσ είναι οι οδοί, οι πλατείεσ, οι πεηόδρομοι, τα πάρκα και οι 
κοινόχρθςτοι χϊροι των επτά κοινοτιτων του Διμου Ακθναίων. 
 
 

       ΟΙ ΜΕΛΕΤΘΤΕΣ   

                                                        

     Ο  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

      ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

    

                      Ο   ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                       ΤΘΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ   

                                            

    

  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΘΑ 

 

 

   ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

 

           

       ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

           

 

                    ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α         ΙΙ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΩΝ                                                                                                                                                      

Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ   

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ       
 

ΘΔΜΑ: «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ & ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΟΓΟΦΧΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ». 

                                  CPV: 34993000-4, 32441200-8, 51110000-6, 50232100-1 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

Δηζαγσγή 
 

Αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο χκβαζεο Πξνκήζεηαο θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Μεηθηή χκβαζε) , είλαη: 

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 43.678 ηεκαρίσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

πθηζηακέλσλ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζχξκαησλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νδνθσηηζκνχ θαη ε Δθηέιεζε κεηξήζεσλ πεδίνπ, ξχζκηζε απαηηνχκελσλ 

επηπέδσλ θσηηζκνχ, ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

πιαηθφξκαο IoT.  

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ θαη νη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη  απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θσηηζηηθψλ ζε βάζνο δεθαεηίαο. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε 12 έηε.  Γπν έηε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο θαη ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη 10 έηε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν εηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ζηαδηαθήο εγθαηάζηαζεο.  

 

Δηδηθφηεξα   ην αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη δηαθξηηέο νκάδεο: 
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Οκάδα A: Αληηθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ σκάησλ  

Α.1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 43.678 ηεκαρίσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, 

Ο αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε  43.678 ηεκαρίσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα κειέηε   θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε  κειέηε εξγαζηψλ γηα  ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ. Δπηπιένλ ζα εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ ΗνΣ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε δχν έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

Α.2 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  εμνπιηζκνύ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νδνθσηηζκνύ ησλ νδηθώλ 

αμόλσλ  

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πάγηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ απξφζθνπηε, αζθαιή θαη ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Φσηηζκνχ θαη ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηειε-δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο Οκάδαο Α (Α1 θαη Α2) ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληόο δύν εηώλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο. 

 

Οκάδα Β 

Παξνρή ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνύ ησλ νδηθώλ αμόλσλ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Οδνθσηηζκνχ, ε νπνία ζπλίζηαηαη θαηά βάζε ζηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε απηνχ γηα 10 έηε (δέθα) έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σκήκαηνο Α.1 

θαη Α.2. Απφ ηε ζπληήξεζε εμαηξείηαη ην ελαέξην θαη ππφγεην δίθηπν νδνθσηηζκνχ. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζην παξφλ ηεχρνο θαη εηδηθφηεξα ζηα θεθάιαηα 3 θαη 4 ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.   

 

Δπηπξφζζεηα, ζην παξφλ ηεχρνο παξαηίζεληαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ δηθηχνπ ΦΟΠ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο:  

 

1) Διάρηζηεο απαηηήζεηο θσηνηερληθνχ κνληέινπ, 

2) Διάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη  

3) Διάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, κε ιεηηνπξγηθφηεηα Internet of 

Things (IoT). 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ θαη  ινγηζκηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, γηα ην λέν δίθηπν νδνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο θσηνηερληθνύ κνληέινπ 

Ειζαγυγή 
Οη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ δηαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςε ησλ θσηνηερληθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Γήκνπ. Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη θσηνηερληθέο κειέηεο γηα θάζε κία πεξίπησζε 
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ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ (Πίλαθαο 1). Ζ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ θσηνηερληθψλ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 

Ζ αληηζηνίρηζε ηνπ Πίλαθα 1 κε ηηο νδνχο ηνπ Γήκνπ, βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ. 

 

Ζ κε εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ζπλεπάγεηαη αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Οδηγίερ ςλοποίηζηρ ηος θυηοηεσνικού μονηέλος 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηηο θάησζη νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ κειεηψλ 

θσηηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ: 

1. Οη κειέηεο θσηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κε ην ινγηζκηθφ DialuxEvo 9 ή λεφηεξε έθδνζε, 

πξνο απνθπγή πηζαλψλ κηθξνδηαθνξψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ 

2. Γηα θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, εθηφο ηεο κειέηεο ζε κνξθή pdf, θαη ην αληίζηνηρν πεγαίν 

αξρείν ηνπ ινγηζκηθνχ Dialux Evo (αξρείν.evo) 

3. ε φιεο ηηοθσηνηερληθέο κειέηεο ζα ειέγρνληαη ηα εμήο: 

3.1. Οξζφηεηα δηάηαμεο θσηηζκνχ κε βάζε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ 

(γεσκεηξηθά δεδνκέλα) 

3.2. Κάιπςε απαηηήζεσλ θιάζεσλ θσηηζκνχ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. 

3.3. Έιεγρνο θάιπςεο ηεο απαίηεζεο Dp γηα θάζε πεξίπησζε ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Λακβάλεηαη 

ππ’ φςηλ ε ηηκή ηνπ δείθηε φπσο απηή ηππψλεηαη ζην pdfexport θάζε κειέηεο. 

3.4. Έιεγρνο θάιπςεο απαηηήζεσλ δείθηε qinst απνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εθαξκφδεηαηζχκθσλα κε ην ΔΝ 13201-5 κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην 3
ν
 δεθαδηθφ γηα ιφγνπο θνηλήο 

αλαθνξάο. 

3.5. Έιεγρνο ηεο απαίηεζεο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (MW) ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο κε 

ζηξνγγπινπνίεζε ζην 3
ν
 δεθαδηθφ γηα ιφγνπο θνηλήο αλαθνξάο. 

4. Ζ ηζρχο θαη ε θσηεηλή ξνή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θσηνκεηξηθά αξρεία 

(.ldt) θαη ζπλεπψο ζηηο κειέηεο θσηηζκνχ, ζα είλαη νη νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ κεγεζψλ απηψλ πνπ παξέρνληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

5. πληειεζηήο ζπληήξεζεο γηα φιεο ηηο κειέηεο νξίδεηαη MF=0,8 

6. Σχπνο νδνζηξψκαηνο γηα φιεο ηηο κειέηεο νξίδεηαη ζηεγλή άζθαιηνο R3 κε Qo=0,07. 

7. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα, απηά ζεσξνχληαη φηη έρνπλ χςνο h=0,1m. Δπίζεο 

ηνπνζεηνχληαη εθαηέξσζελ ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

8. Γελ επηηξέπεηαη ε πεξηζηξνθή ηζηψλ θαη βξαρηφλσλ, εθηφο ηεο θιίζεο ησλ θσηηζηηθψλ. Οη ηζηνί θαη ηα 

θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ην νδφζηξσκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν θαη ηελ πξνεπηινγή ηνπ 

Dialux. 

9. ηνπο ηππηθνχο θαλάβνπο ST-30, AX-20, SD-1, LT-1, PT-1 ν θάλαβνο ππνινγηζκνχ ζην ινγηζκηθφ Dialux 

ηίζεηαη σο “sidewalk” κε ζθνπφ ηελ πχθλσζε ησλ ζεκείσλ ππνινγηζκνχ. Σν αληίζηνηρν χςνο ηεο 

επηθάλεηαο ηίζεηαη σο h=0.001m. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ νξίδνληαη ισξίδεο θπθινθνξίαο.  

10. Ζ θιίζε ησλ θσηηζηηθψλ δίδεηαη σο ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο θάζε 

πεξίπησζεο 

11. Ζ πξνεμνρή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ιακβάλεη ζηαζεξή ηηκή γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο κειεηψλ θαη 

δηεπθφιπλζεο αμηνιφγεζεο. 

12. Γηα ηα πεδνδξφκηα (θιάζεηο P) θαη κφλν, δε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζην άλσ φξην κέζεο 

έληαζεο θσηηζκνχ, δειαδή ηπρφλ ππέξβαζε ηνπ άλσ νξίνπ ηεο εθάζηνηε θιάζεο P. 

13. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε qinst, φπνπ απηφο εθαξκφδεηαη, πξέπεη ζε θάζε θάλαβν ιακπξφηεηαο λα 

δεκηνπξγείηαη παλνκνηφηππνο θάλαβνο έληαζεο θσηηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ππνινγίδεηαη ε νξηδφληηα έληαζε 

θσηηζκνχ (lx) κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε qinst. εκεηψλεηαη πσο δελ 

εθαξκφδνληαη θάησ φξηα ζηελ έληαζε θσηηζκνχ (lx) ζηνπο θαλάβνπο ιακπξφηεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

έληαζεο θσηηζκνχ, ζηνπο παλνκνηφηππνπο θαλάβνπο εθαξκφδεηαη ελδεηθηηθή θιάζε C (lx), ρσξίο θάησ ή 

άλσ φξην έληαζεο θσηηζκνχ (lx), κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ησλ lx ρσξίο άιιε 

πξφζζεηε αμηνιφγεζε. O ππνινγηζκφο ηνπ qinst αθνξά ην νδφζηξσκα. 

14. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο κειέηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νπηηθά ηα νπνία είλαη 

ζπκβαηά κε ηηο θάησζη απαηηήζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο θσηνξχπαλζεο: 

14.1. Σα θσηηζηηθά νδηθνχ ηχπνπ (ST-xx), πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζεULOR=0% (αμηνιφγεζε ζε 

ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο) 
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14.2. Σα θσηηζηηθά αμνληθνχ ηχπνπ (ΑΥ-xx), πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ULOR=0% (αμηνιφγεζε 

ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο) 

14.3. Σα θσηηζηηθά δηαθνζκεηηθνχ νδηθνχ ηχπνπ (SD-xx), ζ πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε 

ULOR=0% (αμηνιφγεζε ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο) 

14.4. Σα θσηηζηηθά ηχπνπ θαλάξη (LT-xx), πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ULOR=≤4% (αμηνιφγεζε 

ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο) 

14.5. Σα θσηηζηηθά ηχπνπ θνξπθήο (PT-xx), πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ULOR=≤4% (αμηνιφγεζε 

ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο). 

Περηζζόηερες ιεπηοκέρεηες γηα ηελ εθαρκογή ηοσ θωηοηετληθού κοληέιοσ θαη ηης ρσζκίζεης ηοσ ζσζηήκαηος ειέγτοσ, 

βρίζθοληαη ζηο θεθάιαηο 6. ηες παρούζες. 

 

Ενεπγειακέρ απαιηήζειρ 
 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα πξνηαζνχλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηα 3.100 MW. Ζ ηζρχο απηή δελ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζζεηε ηζρχ ησλ ειεγθηψλ δηαρείξηζεο ησλ θσηηζηηθψλ φπσο 

επίζεο θαη ηελ ηζρχ ησλ πξνβνιέσλ (θαηεγνξία FL), ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηππηθέο κειέηεο. 





 

 

Πεπιπηώζειρ θυηοηεσνικού μονηέλος 

Πίλαθαο 1 Γεδνκέλα εηζόδνπ θσηνηερληθνύ κνληέινπ 

α/α Κσδηθόο 

θσηνκεηξηθνύ 

θαλάβνπ 

Πνζόηεηα 

(ηκρ) 

Πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο 

(m) 

Λσξίδεο 

θπθινθνξίαο 

Απόζηαζε 

ηζηώλ 

(m) 

Ύςνο 

θσηεηλήοεπη

θάλεηαο 

(m) 

Κιάζε 

θσηηζκνύ 

Πιάηνο 

πεδνδξνκίσλ 

(m) 

Κιάζε 

πεδνδξνκίσλ 

(min) 

Πξνεμνρή 

θσηηζηηθνύ 

(m) 

Κιίζε 

βξαρίνλα 

(ν) 

Dp 

(max) 

qinst 

(min) 

1 ST-1 4039 8.00 2 35 8 C3 1.5 P4 0.000 0-10 0.014 - 

2 ST-3 2453 8.00 2 25 8 C3 1.5 P4 0.000 0-10 0.013 - 

3 ST-5 1914 8.00 2 35 10 C3 1.5 P4 0.000 0-10 0.014 - 

4 ST-9 1009 11.25 3 35 10 C3 1.5 P4 0.000 0-10 0.013 - 

5 ST-30 879 8.0063 - 25 8 P1 - - 0.000 0-10 0.015 - 

6 ST-32 1545 8.00 2 35 8 C2 1.5 P4 0.000 0-10 0.013 - 

7 ST-33 105 11.25 3 35 10 C2 1.5 P4 0.000 0-10 0.014 - 

8 ST-34 156 8.00 2 35 10 C2 1.5 P4 0.000 0-10 0.013 - 

9 ST-36 2627 11.25 3 35 12 M1 - - 0.000 0-10 0.018 0.8 

10 ST-38 314 8.00 2 25 10 M1 - - 0.000 0-10 0.017 0.8 

11 ST-39 353 11.25 3 25 10 M1 - - 0.000 0-10 0.016 0.8 

12 ST-40 256 8.00 2 35 10 M1 - - 0.000 0-10 0.018 0.8 

13 AX-1 5613 8.00 2 25 8 C3 1.5 P4 4.000 0 0.012 - 

14 AX-2 3347 8.00 2 35 8 C3 1.5 P4 4.000 0 0.013 - 

15 AX-3 1362 4.00 1 25 8 C3 1.5 P4 2.000 0 0.017 - 

                                                           
63 πξνθίι πεδφδξνκνο (h=0.001m, θάλαβνο 10x6 ζεκείσλ) 
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16 AX-4 750 4.00 1 35 8 C3 1.5 P4 2.000 0 0.015 - 

17 AX-5 532 8.00 2 15 8 C3 1.5 P4 4.000 0 0.013 - 

18 AX-13 105 11.25 3 25 8 C3 1.5 P4 5.625 0 0.011 - 

19 AX-14 77 11.25 3 35 8 C3 1.5 P4 5.625 0 0.012 - 

20 AX-16 342 8.00 2 35 8 C2 1.5 P4 4.000 0 0.014 - 

21 AX-18 113 8.00 2 25 8 C2 1.5 P4 4.000 0 0.013 - 

22 AX-19 164 11.25 3 25 10 C2 1.5 P4 5.625 0 0.014 - 

23 AX-20 348 10.0064 - 25 8 P1 - - 5.000 0 0.012 - 

24 AX-21 87 11.25 3 30 10 M2 - - 5.625 0 0.016 0.8 

25 SD-1 1492 8.0065 - 25 6 P1 - - 0.000 0-10 0.017 - 

26 SD-2 475 8.00 2 25 6 C3 1.5 P4 0.000 0-10 0.013 - 

27 LT-1 3318 15.0066 - 15 5 P1 - - 7.500 0 0.014 - 

28 LT-2 397 8.00 2 20 5 C3 1.5 P4 -0.500 0 0.017 - 

29 PT-1 7638 15.0067 - 20 4 P1 - - 7.500 0 0.015 - 

30 PT-2 613 7.00 2 15 4 C3 1.5 P4 -0.500 0 0.019 - 

                                                           
64πξνθίι πεδφδξνκνο (h=0.001m, θάλαβνο 10x7 ζεκείσλ) 

65πξνθίι πεδφδξνκνο (h=0.001m, θάλαβνο 10x6 ζεκείσλ) 

66πξνθίι πεδφδξνκνο (h=0.001m, θάλαβνο 10x10 ζεκείσλ) 

67πξνθίι πεδφδξνκνο (h=0.001m, θάλαβνο 10x10 ζεκείσλ) 
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Διάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 

Ειζαγυγή 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά ζψκαηα επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Σα πξνηεηλφκελα θσηηζηηθά ζψκαηα, ρσξίδνληαη ζηηο θάησζη θχξηεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Φσηνηερληθνχ Μνληέινπ. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην ζχλνιφ ηνπο γηα φιαηα 

θσηηζηηθάζψκαηα ηφζν σο πξνο ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία πηζηνπνηήζεσλ φζν θαη ζην 

αθέξαην ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φσηνηερληθνχ Μνληέινπ.  

Με βάζε ην θσηνηερληθφ κνληέιν, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα επηκεξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2 Αληηζηνίρηζε πεξηπηώζεσλ θσηνηερληθνύ κνληέινπ θαη ηύπσλ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο 

Καηεγνξία Φσηνηερληθνύ Μνληέινπ Σύπνο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο LED 

Όιεο νη πεξηπηψζεηο «ST-xx» Οδηθφ θσηηζηηθφ  

Όιεο νη πεξηπηψζεηο «AX-xx» Αμνληθφ θσηηζηηθφ 

Όιεο νη πεξηπηψζεηο «SD-xx» Γηαθνζκεηηθφ νδηθφ  

Όιεο νη πεξηπηψζεηο «LT-xx» Φσηηζηηθφ ηχπνπ θαλάξη 

Όιεο νη πεξηπηψζεηο «PT-xx» Φσηηζηηθφ ηχπνπ θνξπθήο 

Πεξίπησζε πξνβνιέσλ Πξνβνιέαο 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε ηχπνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο είλαη δηαθνξεηηθέο, θαζψο θάζε 

θσηηζηηθφ ζψκα δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ρσξίδνληαη ζε αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο.  

εκεηψλεηαη πσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αθνξνχλ γεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο 

πηζηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε πξνζθεξφκελε ή πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηεο θσηηζηηθψλ γηα θάζε 

θαηεγνξία ρσξηζηά. Δληφο θάζε θαηεγνξίαο πξνδηαγξαθψλ νη πξνζθεξφκελνη ηειηθνί ηχπνη (δηακνξθψζεηο) 

θσηηζηηθψλ ελδέρεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξνη, αλαιφγσο ηνπ πιήζνπο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

θσηνηερληθφ κνληέιν.  

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

1. Γελ αμηνινγείηαη θαη δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε πξφζζεηε ηζρχο ηνπ ειεγθηψλ ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ. 

2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ηηο αληνρέο ησλ πθηζηακέλσλ ζπξκαηνζρνίλσλ θαη λα επηζεκάλεη 

ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ, ηελ φπνηα αλεπάξθεηα  πξνθχςεη ζε απηά. Γε ζα ηνπνζεηεζεί 

θαλέλα αμνληθφ θσηηζηηθφ ζε ζπξκαηφζθνηλν πνπ θξηζεί αλεπαξθέο. ε πεξίπησζε πηψζεο θσηηζηηθνχ, 

ηελ επζχλε θέξεη ν αλάδνρνο 
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Πποδιαγπαθέρ “Οδικού θυηιζηικού” 

χληνκεο πιεξνθνξίεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 12 πεξηπηψζεηο ηνπ Φσηνηερληθνχ 

Μνληέινπ ηνπ Πίλαθα 3.  

Πίλαθαο 3 ύληνκεο πιεξνθνξίεο θσηνηερληθνύ κνληέινπ– Οδηθό θσηηζηηθό 

Σύπνο θσηηζηηθνύ 

ζώκαηνο LED 
Κάλαβνο Πνζόηεηα 

Οδηθό θσηηζηηθό 

ST-1 4039 

ST-3 2453 

ST-30 879 

ST-32 1545 

ST-33 105 

ST-34 156 

ST-36 2627 

ST-38 314 

ST-39 353 

ST-40 256 

ST-5 1914 

ST-9 1009 

ύλνιν 15650 

Καλφλεο επηινγήο νηθνγελεηψλ θαη δηακνξθψζεσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδηθνχ ηχπνπ. Γηα 

ιφγνπο απνθπγήο πνιπηππίαο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαηά κέγηζην από 3 νηθνγέλεηεο 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Ωο νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε ζεηξά θσηηζηηθψλ πνπ έρεη θσηηζηηθά κε 

ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά (κνξθή/ζρήκα), ηα νπνία φκσο κπνξείλα δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο (εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο). Γηα παξάδεηγκα, ηα ππνζεηηθά θσηηζηηθά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα 

θσηηζηηθψλ νλνκαζίαο LUM, έρνπλ ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε). 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ κειεηψλ θσηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ηειηθώλ δηακνξθώζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ νηθνγελεηψλ θσηηζηηθψλ. Ωο δηακφξθσζε 

θσηηζηηθνχ ζεσξείηαη ν ηειηθφο πξνζθεξφκελνο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ 

κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηήζεηο 
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Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 4. 

 

Πίλαθαο 4 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ νδηθνύ θσηηζηηθνύ.  

α/α Απαίηεζε 

1.  Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, λα είλαη εληαίν θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνχδξαο ζε ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

2.  ην ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρνπλ δχν δηαθξηηά ηκήκαηα. Σν ηκήκα ηεο νπηηθήο κνλάδαο θαη ην  ηκήκα ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ. Γηα 

ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο καθξνρξφληαο ιεηηνπξγίαο ηεο νπηηθήο κνλάδαο, ε πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ δελ ζπλεπάγεηαη θαη 

πξφζβαζε ζηελ νπηηθή κνλάδα. 

3.  Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

4.  Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή άιιεο θαηάιιειεο 

αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

5.  Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass).  

6.  Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED ζα θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν 

νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC). Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED 

κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

7.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα θαη θνξπθή ηζηνχ κε δηαηνκή Φ60mm θαη ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο 

ξχζκηζεο ηεο θιίζεο 

1. Σνπνζέηεζε βξαρίνλα (sideentry) δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ απφ 0 έσο θαη -15 κνίξεο 

2. Σνπνζέηεζε θνξπθήο (post top) δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ απφ 0 έσο θαη + 15 κνίξεο 

ηελ πεξίπησζε χπαξμεο βξαρηφλσλ κε δηαθνξεηηθή δηαηνκή ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνινγίζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα θσηηζηηθά κε επηηπρία.  

8.  Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 

9.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό ζώκα. 

10.  Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

11.  Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε ησλ 70000 σξψλ ε 

πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LED κε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη ηηο σο 

άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

12.  Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ± 5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

13.  Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ εθηφο απφ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ειεθηξνδνηνχκελα ζεκεία ηδηνθηεζίαο 

ΓΔΓΓΖΔ (5νπ αγσγνχ) πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά θιάζε κφλσζεο ΗΗ. 





 

 

Υελίδα 101 

 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκακε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε  θιάζε κφλσζεο ΗΗζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο 

14.  Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Varistor θνθ). 

15.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε εμσηεξηθνχ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ηχπνπ IoT  κέζσ κίαο εθ ησλ αθφινπζσλ δχν 

ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ ζηήξημεο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε 

ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. 

https://www.zhagastandard.org/products.html 

16.  Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία.  

17.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 18kg 

18.  O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

19.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

20.  Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015 

21.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU), RoHS 

(2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

22.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ 

23.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC+ γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ 

24.  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

25.  Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDAT ή IESNA (αξρεία .ldt ή .ies).Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 ή αλαγλσξηζκέλν /εμνπζηνδνηεκέλν απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο 

ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνEN-13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ή ελαιιαθηηθά ε αλαγλψξηζε/εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο θσηηζηηθνχ κε 

ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ.). 

26.  Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10% 

27.  Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Οη κειέηεο πξέπεη 

λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πεγαίν αξρείν DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

28.  Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ καδί κε νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην, δήισζε, ηερληθή αλάιπζε, θ.ιπ , είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Πποδιαγπαθέρ “Αξονικούθυηιζηικού” 
 

χληνκεο Πιεξνθνξίεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 12 πεξηπηψζεηο ηνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ ηνπ Πίλαθα 5.  

Πίλαθαο 5 ύληνκεο πιεξνθνξίεο θσηνηερληθνύ κνληέινπ – Αμνληθό θσηηζηηθό 

Σύπνο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο 

LED 
Κάλαβνο Πνζόηεηα 

Αμνληθό θσηηζηηθό 

AX-1 5613 

AX-13 105 

AX-14 77 

AX-16 342 

AX-18 113 

AX-19 164 

AX-2 3347 

AX-20 348 

AX-21 87 

AX-3 1362 

AX-4 750 

AX-5 532 

ύλνιν 12840 

Οξηζκφο θαλφλσλ νηθνγελεηψλ – δηακνξθψζεσλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδηθνχ ηχπνπ. Γηα 

ιφγνπο απνθπγήο πνιπηππίαο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαηά κέγηζην από 3 νηθνγέλεηεο 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Ωο νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε ζεηξά θσηηζηηθψλ πνπ έρεη θσηηζηηθά κε 

ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά (κνξθή/ζρήκα), ηα νπνία φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο (εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο). Γηα παξάδεηγκα, ηα ππνζεηηθά θσηηζηηθά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα 

θσηηζηηθψλ νλνκαζίαο LUM, έρνπλ ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε. 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ κειεηψλ θσηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ηειηθώλ δηακνξθώζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ νηθνγελεηψλ θσηηζηηθψλ. Ωο δηακφξθσζε 

θσηηζηηθνχ ζεσξείηαη ν ηειηθφο πξνζθεξφκελνο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ 

κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηήζεηο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ αμνληθνύ θσηηζηηθνύ 
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α/α Απαίηεζε 

29.  Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή 

βαθή πνχδξαο ζε ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

30.  Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass). 

31.  Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

32.  Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ 

ή άιιεο θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

33.  Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED ζα θέξεη 

ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ 

(PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο 

κνλάδαο. 

34.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη αμνληθνχ ηχπνπ θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε ελαέξην δίθηπν (ηνπνζέηεζε επί 

ζπξκαηφζρνηλνπ). 

35.  Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 

36.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά 

ηο θωηηζηηθό ζώκα. 

37.  Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 

°C. 

38.  Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. 

Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε 

ησλ 70000 σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LEDκε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” 

ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. 

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο 

κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ 

απηφ πνπ θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην 

αμηφπηζην. 

39.  Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ± 5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

40.  Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

41.  Σα θσηηζηηθά παξέρνληαη πξνθαισδησκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο κε κήθνο θαισδίσζεο θαη’ ειάρηζηνλ 2m. 

42.  Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

43.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε εμσηεξηθνχ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ηχπνπ IoT  κέζσ κίαο εθ 

ησλ αθφινπζσλ δχν ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ ζηήξημεο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 
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2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο 

θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα 

ΕD4i. Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) 

ζην ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. https://www.zhagastandard.org/products.html 

44.  Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

45.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 14kg ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

46.  O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

47.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

48.  Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

49.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) 

EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, 

ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

50.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν 

51.  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

52.  Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldtή.ies.).Σα αξρεία απηά πξέπεη λα 

έρνπλ παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο 

δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα 

εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ 

(ηχπνο θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα 

νδήγεζεο θ.ιπ.). 

53.  Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

54.  Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ. Οη κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην 

πεγαίν αξρείν DialuxEvo(.evo) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

55.  Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

 

Πποδιαγπαθέρ “Διακοζμηηικού οδικού” 

χληνκεο Πιεξνθνξίεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 2 πεξηπηψζεηο ηνπ Φσηνηερληθνχ 

Μνληέινπ ηνπ Πίλαθα 7. 

Πίλαθαο 7 ύληνκεο πιεξνθνξίεο θσηνηερληθνύ κνληέινπ: Γηαθνζκεηηθό νδηθό 

Σύπνο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο LED Κάλαβνο Πνζόηεηα (ηκρ) 

Γηαθνζκεηηθό νδηθό SD-1 1492 
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SD-2 475 

ύλνιν 1967 

Οξηζκφο θαλφλσλ νηθνγελεηψλ – δηακνξθψζεσλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδηθνχ ηχπνπ. Γηα 

ιφγνπο απνθπγήο πνιπηππίαο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαηά κέγηζην από2 νηθνγέλεηεο 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Ωο νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε ζεηξά θσηηζηηθψλ πνπ έρεη θσηηζηηθά κε 

ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά (κνξθή/ζρήκα), ηα νπνία φκσο κπνξεί ελδερνκέλσο λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο 

(εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο). Γηα παξάδεηγκα, ηα ππνζεηηθά θσηηζηηθά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νλνκαζίαο LUM, έρνπλ ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε). 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ κειεηψλ θσηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ηειηθώλ δηακνξθώζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ νηθνγελεηψλ θσηηζηηθψλ. Ωο δηακφξθσζε 

θσηηζηηθνχ ζεσξείηαη ν ηειηθφο πξνζθεξφκελνο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ 

κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θιπ. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηήζεηο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ δηαθνζκεηηθνύ νδηθνύ 

α/α Απαίηεζε 

56.  Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, λα είλαη εληαίν θαη λα είλαη βακκέλν κε 

πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

57.  Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν ή πνιπθαξβνληθφθάιπκκα (temperedglass). 

58.  Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

59.  Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή 

άιιεο θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

60.  Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED ζα θέξεη ηνλ 

δηθφ ηνπ θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο 

γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

61.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη δηαθνζκεηηθνχ νδηθνχ ηχπνπ πρ. εκηζθαηξηθνχ ζρήκαηνο ή άιινπ ζρήκαηνο δηαθνζκεηηθήο 

κνξθήο. 

62.  Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 

63.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο 

θωηηζηηθό ζώκα. 

64.  Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

65.  Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. Ήηνη 

πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε ησλ 

70000 σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LED κε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” ζχκθσλα κε 

ην TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο 
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κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ 

πνπ θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

66.  Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ± 5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

67.  Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ εθηφο απφ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ειεθηξνδνηνχκελα 

ζεκεία ηδηνθηεζίαο ΓΔΓΓΖΔ (5νπ αγσγνχ) πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά θιάζε κφλσζεο ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε 

θιάζε κφλσζεο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο 

68.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα ή/θαη θνξπθή ηζηνχ Φ60mm. ε θάζε πεξίπησζε, 

ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα θσηηζηηθά λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηζηνχο / βξαρίνλεο κε επηηπρία. 

69.  Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

70.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε εμσηεξηθνχ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ηχπνπ IoT  κέζσ κίαο εθ ησλ 

αθφινπζσλ δχν ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ ζηήξημεο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο 

θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. 

Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην 

ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. https://www.zhagastandard.org/products.html 

71.  Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

72.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 16kg 

73.  O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

74.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

75.  Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

76.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC 

(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

77.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν 

78.  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

79.  Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldtή.ies.). Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ 

παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο 

θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο 

θ.ιπ.). 
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80.  Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

81.  Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ. Οη κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην 

πεγαίν αξρείν DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

82.  Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Πποδιαγπαθέρ “Φυηιζηικού θαναπιού” 

χληνκεο Πιεξνθνξίεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 2 πεξηπηψζεηο ηνπ Φσηνηερληθνχ 

Μνληέινπ ηνπ Πίλαθα 9. 

Πίλαθαο 9 ύληνκεο πιεξνθνξίεο θσηνηερληθνύ κνληέινπ: Φσηηζηηθό θαλάξη 

Σύπνο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο LED Κάλαβνο Πνζόηεηα (ηκρ) 

Φσηηζηηθό θαλάξη 

LT-1 3318 

LT-2 397 

ύλνιν 3715 

Οξηζκφο θαλφλσλ νηθνγελεηψλ – δηακνξθψζεσλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδηθνχ ηχπνπ. Γηα 

ιφγνπο απνθπγήο πνιπηππίαο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαηά κέγηζην από 1 νηθνγέλεηα 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Ωο νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε ζεηξά θσηηζηηθψλ πνπ έρεη θσηηζηηθά κε 

ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά (κνξθή/ζρήκα), ηα νπνία φκσο κπνξεί ελδερνκέλσο λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο 

(εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο). Γηα παξάδεηγκα, ηα ππνζεηηθά θσηηζηηθά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νλνκαζίαο LUM, έρνπλ ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε). 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ κειεηψλ θσηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ηειηθώλ δηακνξθώζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ νηθνγελεηψλ θσηηζηηθψλ. Ωο δηακφξθσζε 

θσηηζηηθνχ ζεσξείηαη ν ηειηθφο πξνζθεξφκελνο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ 

κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θιπ. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηήζεηο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 10. 

 

Πίλαθαο 10 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θσηηζηηθνύ θαλαξηνύ 
α/α Απαίηεζε 

83.  Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε 

ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

84.  Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass), είηε ελαιιαθηηθά ην θσηηζηηθφ ζα 

θέξεη πεξηκεηξηθφ θάιπκκα απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ(PC). 

85.  Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

86.  Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή άιιεο 

θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

87.  Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, 
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ν νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο 

κνλάδεο LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

88.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ζρήκαηνο θαλαξηνχ κνληέξλνπ ή παξαδνζηαθνχ ηχπνπ.  

89.  Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ/ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 γηα ηελ νπηηθή κνλάδα θαη ηνπιάρηζηνλ IP55 γηα ην ηκήκα 

ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ. 

90.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό. 

91.  Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

92.  Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη λα 

ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε ησλ 70000 

σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LED κε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα 

πξέπεη λα ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη 

ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

93.  Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ± 5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

94.  Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε θιάζε κφλσζεο 

ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο 

95.  Σα θσηηζηηθά παξέρνληαη πξνθαισδησκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο κε κήθνο θαισδίσζεο θαη’ ειάρηζηνλ 5m. 

96.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ Φ60mm. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα θσηηζηηθά λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο 

πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε επηηπρία. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί θαη σο θξεκαζηνχ ηχπνπ ζε απφιεμε 1΄΄ ή ελαιιαθηηθά ¾’’ 

(κηα εθ ησλ δπν). Δηεσθρηλίδεηαη πως 441 ηεκάτηα ηοσ ηύποσ LT-1 πρέπεη λα θαηαζθεσαζηούλ ως θρεκαζηά. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα θσηηζηηθά λα θξεκαζηνχλ ζηνπο 

πθηζηάκελνπο βξαρίνλεο κε επηηπρία. 

97.  Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ ππεξηαζηθνχ 

πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

98.  Δλαιιαθηηθή 1:  

Tνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ειεγθηή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ IoT. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα 

είλαη εμνπιηζκέλα θαηά ζπλέπεηα κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο βάζεηο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε 
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ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ 

ZhagaConsortium. https://www.zhagastandard.org/products.html 

Δλαιιαθηηθή 2:  

Πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ειεγθηή π.ρ. ζηνλ ηζηφ.  

Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ θσηηζηηθψλ  ηχπνπ θαλαξηνχ, ε απαίηεζε γηα βάζε NEMA ή Zhaga δελ είλαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ . Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε άιιν ζεκείν εθηφο ηνπ 

θσηηζηηθνχ π.ρ. ζηνλ ηζηφ κε θαηάιιειε βάζε.  Απνθιείνληαη επεκβάζεηο ζην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα επεξέαδαλ ηε ζηεγαλφηεηα  

(ΗΡ) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε θαηάιιειε δηαζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ ειεγθηή ζηελ 

εμσηεξηθή βάζε.  

99.  Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

100.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 12kg 

101.  O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

102.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

103.  Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

104.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC 

(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, EN 61000-

3-2, EN 61000-3-3 

105.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν 

106.  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

107.  Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldtή.ies.). Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί 

απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ 

IAF – ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο θσηηζηηθνχ 

κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ.). 

108.  Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

109.  Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Οη 

κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή PDF θαη επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην πεγαίν αξρείν DialuxEvo 

(.evo) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

110.  Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

https://www.zhagastandard.org/products.html
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Πποδιαγπαθέρ “Φυηιζηικού κοπςθήρ” 

χληνκεο Πιεξνθνξίεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 2 πεξηπηψζεηο ηνπ Φσηνηερληθνχ 

Μνληέινπ ηνπ Πίλαθα 11.  

Πίλαθαο 11 ύληνκεο πιεξνθνξίεο θσηνηερληθνύ κνληέινπ: Φσηηζηηθό θνξπθήο 

Σύπνο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο LED Κάλαβνο Πνζόηεηα (ηκρ) 

Φσηηζηηθό θνξπθήο 

PT-1 7638 

PT-2 613 

ύλνιν 8251 

 

Οξηζκφο θαλφλσλ νηθνγελεηψλ – δηακνξθψζεσλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδηθνχ ηχπνπ. Γηα 

ιφγνπο απνθπγήο πνιπηππίαο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαηά κέγηζην από 2 νηθνγέλεηεο 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Ωο νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νξίδεηαη ε εθάζηνηε ζεηξά θσηηζηηθψλ πνπ έρεη θσηηζηηθά κε 

ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά (κνξθή/ζρήκα), ηα νπνία φκσο κπνξεί ελδερνκέλσο λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο 

(εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο). Γηα παξάδεηγκα, ηα ππνζεηηθά θσηηζηηθά LUM-1, LUM-2, LUM-3 αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ νλνκαζίαο LUM, έρνπλ ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ εμσηεξηθά, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε). 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ κειεηψλ θσηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ηειηθώλ δηακνξθώζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ νηθνγελεηψλ θσηηζηηθψλ. Ωο δηακφξθσζε 

θσηηζηηθνχ ζεσξείηαη ν ηειηθφο πξνζθεξφκελνο ηχπνο θσηηζηηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ 

κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θιπ. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηήζεηο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 12. 

Πίλαθαο 12 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θσηηζηηθνύ θνξπθήο 
α/α Απαίηεζε 

111.  Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε 

ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

112.  Σν θσηηζηηθφ ζψκα κπνξεί λα θέξεη 

1. είηε πεξηκεηξηθφ πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα. 

2. είηε θνίιν πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα  

3. είηε επίπεδν πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα  

4. είηε ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass) 

Λφγσ πνηθηιίαο ζρεκάησλ ησλ θσηηζηηθψλ θνξπθήο ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν επαθίεηαη ζηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηνλίδεηαη πσο δελ επηηξέπνληαη ιχζεηο ακηγψο νδηθνχ θσηηζηηθνχ ζε post top δηάηαμε. Σν ζρήκα ηνπ 

θσηηζηηθνχ δειαδή ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε δηαθνζκεηηθφ θσηηζηηθφ. 

113.  Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

114.  Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή άιιεο θαηάιιειεο 

αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

115.  Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν 

νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED 

κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 
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116.  Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 

117.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό ζώκα. 

118.  Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

119.  Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε ησλ 70000 σξψλ ε 

πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LED κε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη ηηο σο 

άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

120.  Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ± 5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

121.  Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. 

122.  Σα θσηηζηηθά παξέρνληαη πξνθαισδησκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο κε κήθνο θαισδίσζεο θαη’ ειάρηζηνλ 5m. 

123.  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ Φ60mm. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ 

νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα θσηηζηηθά λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε επηηπρία. 

124.  Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο 

(π.ρ. Varistor θνθ). 

125.  Δλαιιαθηηθή 1:  

Tνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ειεγθηή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ IoT. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη λα είλαη 

εμνπιηζκέλα θαηά ζπλέπεηα κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο βάζεηο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο 

πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. https://www.zhagastandard.org/products.html 

Δλαιιαθηηθή 2:  

Πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ειεγθηή π.ρ. ζηνλ ηζηφ.  

Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ θσηηζηηθψλ  ηχπνπ θνξπθήο, ε απαίηεζε γηα βάζε NEMA ή Zhaga δελ είλαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ . Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε άιιν ζεκείν εθηφο ηνπ 

θσηηζηηθνχ π.ρ. ζηνλ ηζηφ κε θαηάιιειε βάζε.  Απνθιείνληαη επεκβάζεηο ζην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα επεξέαδαλ ηε ζηεγαλφηεηα  (ΗΡ) 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε θαηάιιειε δηαζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ ειεγθηή ζηελ εμσηεξηθή 

βάζε.  

https://www.zhagastandard.org/products.html
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126.  Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία.  

127.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 15kg 

128.  O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

129.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

130.  Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

131.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU), 

RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

132.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν 

133.  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

134.  Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldt ή .ies.). Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-

13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC 

MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί : 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο θσηηζηηθνχ κε 

ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ.). 

135.  Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

136.  Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Οη κειέηεο 

πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην πεγαίν αξρείν DialuxEvo (.evo) κε ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

137.  Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

Πποδιαγπαθέρ “Πποβολέα” 

χληνκεο Πιεξνθνξίεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ αληηπξνζσπεχνληαη απφ θάπνηα πεξίπησζε ηνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πηζηνπνηήζεηο 

Οη πξνβνιείο πξέπεη λα θαιχπηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 13. 

 

Πίλαθαο 13 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ πξνβνιέα 

α/α Απαίηεζε 

138.  Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε 

ρξψκα RAL 

139.  Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass). 

140.  Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

141.  Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή άιιεο 
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θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

142.  Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν 

νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο 

LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

143.  Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 

144.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό 

ζώκα. 

145.  Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

146.  Ζ κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 30% γηα  δηάζηεκα 50000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ L70≥50000h (“Reported” ζύκθσλα κε ην TM21-11) 

Σεθκήξην απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM 80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη 

ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

147.  Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ± 5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

148.  Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. 

149.  Οη πξνβνιείο θέξνπλ θαηάιιειν εμάξηεκα ηνπνζέηεζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππ’ φςηλ νπνηνπδήπνηε είδνπο 

πξνζαξκνγέο απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ησλ πξνβνιέσλ. 

150.  Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο 

(π.ρ. Varistor θνθ). 

151.  Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ πξνβνιέα δελ μεπεξλάεη ηα 200W θαη ε θσηεηλή ξνή ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20.000 lm. 

152.  O πξνβνιέαο θέξεη νπηηθά πνπ ζα δεκηνπξγνχλ αζχκκεηξε θαηαλνκή θσηφο ζηνC90-C270. 

153.  Δλαιιαθηηθή 1:Πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο κε βάζε NEMA /Zhaga πάλσ ζηνλ πξνβνιέα 

Οη πξνβνιείο είλαη θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε ειεγθηή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ IoT. Οη πξνβνιείο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη 

θαηά ζπλέπεηα κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο βάζεηο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε 

ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα D4i. Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. 

https://www.zhagastandard.org/products.html 

Δλαιιαθηηθή 2: Πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ειεγθηή π.ρ. ζηνλ ηζηό. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνβνιέσλ ε απαίηεζε γηα βάζε NEMA ή Zhaga δελ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ 

πξνβνιέα. Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο θαηαζθεπήο, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε άιιν ζεκείν εθηφο ηνπ πξνβνιέα 

π.ρ. ζηνλ ηζηφ κε θαηάιιειε βάζε. Απνθιείνληαη επεκβάζεηο ζην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα επεξέαδαλ ηε ζηεγαλφηεηα  (ΗΡ) ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε θαηάιιειε δηαζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ ειεγθηή ζηελ εμσηεξηθή 

βάζε. 

154.  Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε ζπλδπαζκφ κε 

https://www.zhagastandard.org/products.html
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ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

155.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 20kg 

156.  O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

157.  Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

158.  Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

159.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU), 

RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-5 ή EN 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, EN 61000-3-

2, EN 61000-3-3 

160.  Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν 

161.  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

162.  Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldtή.ies.).Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-

13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – 

ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο θσηηζηηθνχ κε 

ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ.). 

163.  Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

164.  Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

Διάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, κε 

ιεηηνπξγηθόηεηα InternetofThings (IoT).  
 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνηειεί ην κέζν επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ή θαη άιισλ 

νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ κε ηελ εγθαηεζηεκέλε δνκή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πξνζθέξεη πξφζζεηα νθέιε ζην Γήκν θαζψο κέζσ απηνχ είλαη δπλαηή ε πξφζζεηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην 

θσηηζκφ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο πξνζαξκνζηηθνχ θσηηζκνχ αιιά θαη ελδεηθηηθά : 

 

1. Μεηψλεη ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ. 

2. Πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο επνπηείαο ηνπ παξαθνινπζνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη δίλνληαο 

ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνδφκελσλ ζπλαγεξκψλ θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ έηζη ψζηε ε ζπληήξεζε λα 

νξγαλψλεηαη φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη 

3. Γεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε ν Γήκνο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο λα κπνξεί κειινληηθά λα εμειίμεη 

ηηο ππνδνκέο πνπ επηηεξεί φπσο κε επνπηεία πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, έιεγρν parking θνθ.  

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο γηα φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο απηνχ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο ην ππφ πξνκήζεηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα πιεξνί φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο έρνπλ ρσξηζηεί ζηηο 

αθφινπζεοπέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

1. Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο 

2. Απαηηήζεηο ειεγθηή θσηηζηηθψλ  

3. Αζχξκαην Γίθηπν 
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4. Κεληξηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

5. Μειινληηθέο εθαξκνγέο 

 

Αζθάλεια ζςζηήμαηορ 

Σν ππφ πξνκήζεηα ζχζηεκα πξέπεη λα πιεξνί θαη’ ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 14. 

Πίλαθαο 14 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο  

α/α Πεξηγξαθή 

165.  ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα έρνπλ δηελεξγεζεί δνθηκέο αζθαιείαο έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ 

(penetration test) απφ αλεμάξηεην θνξέα, λα ξπζκηζηεί θαη εμνπιηζηεί θαηάιιεια ψζηε λα κελ ππάξμεη νηαδήπνηε εηζβνιή.  

166.  Σν θεληξηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο(CMS) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πξσηφθνιια αζθαιείαο TLS 1.2θαη HTTPS.  

167.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί αλαβάζκηζε (update) ζην ινγηζκηθφ (firmware) θάζε ζπζθεπήο 

ειεγθηή θσηηζηηθνχ. Σν ζχζηεκα έρεη δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο αλαβαζκίζεηο ζην ζχλνιν ησλ ειεγθηψλ. 

168.  Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ CMS, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ρξεζηψλ 

θαη αληηζηνίρηζεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνθίι ρξήζεο. ηνπο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη εθηθηφ λα απνδίδνληαη πξνλφκηα 

ρξήζεο (ξφινη) θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο κέζα ζην ζχζηεκα. 

169.  Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξφζθιεζε ζην ρξήζηε κέζσ email 

ην νπνίν ζα πεξηέρεη έλαλ ελεξγφ ζχλδεζκν (activelink), ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηελ δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ 

θσδηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαλείο (νχηε ν δηαρεηξηζηήο) ζα γλσξίδεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

170.  Σν ινγηζκηθφ CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί, ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη πξνθίι ρξήζεο ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν 

έιεγρνο πνπ έρεη απνδνζεί ζε θάζε πξνθίι ρξεζηψλ π.ρ. πνηεο νζφλεο βιέπεη θάζε πξνθίι, ηη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηη 

ειεγρφκελα ζηνηρεία (assets) βιέπνπλ νη ρξήζηεο θιπ.  

 

Ελεγκηήρ θυηιζηικών 

Οη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζην ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 15. 

 

 

Πίλαθαο 15 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειεγθηή θσηηζηηθνύ 

α/α Πεξηγξαθή 

171.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο είηε γηα ηνπνζέηεζε ζε βάζε NEMA (ANSI C136.41) ή ζε πηζηνπνηεκέλε 

βάζε Zhagabook 18/ANSI C136.58. 

Σεκεηώλεηαη πως οη δσο επηιογές είλαη ελαιιαθηηθές θαη κπορεί λα προζθερζεί είηε ε κηα είηε ε άιιε, ζηελ ειεύζερε επηιογή ηοσ 

ζσκκεηέτοληα. 

Σεκεηώλεηαη επίζες πως θάζε ζσκκεηέτοληας κπορεί λα προζθέρεη θαη ζσλδσαζκό NEMΑ/Zhaga, δειαδή κέρος ηωλ θωηηζηηθώλ 

ειεγθηές ηύποσNEMAθαη κέρος ηωλ θωηηζηηθώλ ειεγθηές ηύποσ Zhagaεθ’ όζολ δηαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηοσργηθόηεηα ηοσς. 

172.  ηελ πεξίπησζε Zhaga, νη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηάZhaga D4i.  

173.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά 2014/53/EU (RED) 

174.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπιάρηζηνλ ελφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (ελφο driver). 

175.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 (ηνπνζεηεκέλνη 

ζηελ αληίζηνηρε βάζε) θαη βαζκφ πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08. 





 

 

Υελίδα 116 

 

176.  Πξναηξεηηθά, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλν δέθηε GlobalPositioningSystem (GPS). 

177.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα κπνξεί λα αληρλεχεη θαη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα  

 θάικα Driver 

 θάικα ειεγθηή 

 Απψιεηα ηζρχνο  

 Απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο κνλάδαο LED. 

 Γεδνκέλα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ 

178.  Πξναηξεηηθά, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλν θσηνθχηηαξν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ειέγρεηαη ην 

ON/OFF κε βάζε ξπζκηδφκελα επίπεδα αλαθνξάο (lux). Θα πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο ελζσκαησκέλν αζηξνλνκηθφ ξνιφη γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ON/OFF ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θσηνθχηηαξν δελ δνπιέςεη επηηπρψο. Tν ελζσκαησκέλν αζηξνλνκηθφ ξνιφη 

ππνινγίδεη ηελ απγή / δχζε ηνπ ειίνπ κε βάζε ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο. 

179.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη λαεπαλαπξνγξακκαηίδεηαηκέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ CMS, κε πξνθίι 

ιεηηνπξγίαο αλάινγν ησλ εθάζηνηε απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνγξακκαηηζκφο αθνξά κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Έλαπζε ή θαηζβέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ θσηνθχηηαξνπ 

 Έλαπζε ή θαηζβέζε κε ηε ρξήζε ηνπ αζηξνλνκηθνχ ξνινγηνχ 

 Ρχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ζε δηάθνξα επίπεδα αλάινγα ηεο ψξαο ηεο εκέξαο 

 Ρχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο αλάινγα ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

180.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ 6 εληνιέο ξχζκηζεο θσηεηλήο ξνήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχθηαο (π.ρ. dimming, έλαπζε, ζβέζε) 

181.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα δέρεηαη πξνγξάκκαηα εμαίξεζεο κε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ ην βαζηθφ πξφγξακκα. 

Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ εμαηξέζεσλ γηα θάζε πξνθίι dimming. Οη εμαηξέζεηο πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ νη εμήο: 

1. Βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ. Κάζε κέξα κεηαμχ κηαο αξρηθήο κέξαο θαη κηαο ηειηθήο.  

2. Βάζεη εκέξαο: Κάζε Γεπηέξα, Σξίηε, Σεηάξηε … άββαην ή Κπξηαθή.  

3. Βάζεη δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ πνπ ελδερνκέλσο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηνλ ειεγθηή θσηηζηηθνχ 

182.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα κπνξεί λα δερζεί ρεηξνθίλεηεο εληνιέο απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

CMS, ηηο νπνίεο θαη ζα εθηειεί κε ηελ ιήςε ηνπο παξαθάκπηνληαο (override)ηνπθηζηάκελν πξνθίι ιεηηνπξγίαο.  

183.  Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

1. Σελ ηζρχ ηνπ θσηηζηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ειεγθηή, ζε Watts 

2. Σελ ηάζε ηξνθνδνζίαο, ζε Volts 

3. Σν ξεχκα εηζφδνπ, ζε Ampere 

4. Σελ ζσξεπηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ειεγθηή, ζε kWh 

5. Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ 

6. Σνλ ζπληειεζηή ηζρχνο 

184.  ηελ πεξίπησζε χπαξμεο θάπνηνπ ζπλαγεξκνχ (alarm), ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα ζηέιλεη άκεζα ηελ πιεξνθνξία ζην 

ινγηζκηθφ CMS. 
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Αζύπμαηο Δίκηςο 

Σν δίθηπν επηθνηλσληψλ κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ κε ην ζχζηεκα CMS 

πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα 16. 

Πίλαθαο 16 Αζύξκαην Γίθηπν 

α/α Πεξηγξαθή 

185.  Βαζίδεηαη ζε αλνηθηφηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν φπσο πρ. LwM2M 

186.  Σν ζχζηεκα ειέγρνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ειεγθηέο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.Οη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ είηε: 

α) Ο θαζέλαο απηφλνκα κε ην δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

β) Δλαιιαθηηθά ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

(ιεηηνπξγψληαο σο θφκβνη επηθνηλσλίαο) εμππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνπο γεηηνληθνχο ζε απηνχο ειεγθηέο. Οη 

ηειεπηαίνη έρνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή κφλν ηε δπλαηφηεηα ηνπηθήο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαοκε ηνπο γεηηνληθνχο ειεγθηέο, 

κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη έκκεζα ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε αλαινγία ησλ ειεγθηψλ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, εθηφο ηεο ηνπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα κφλν ηνπηθήο επηθνηλσλίαο δελ πεξηνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάζε ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. Δπνκέλσο κπνξνχλ λα πξνζθεξζεί 

ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηχπσλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ αξθεί λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξίηεο ελδηάκεζεο ζπζθεπέο (εθηφο ησλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηεο 

πεξίπησζεο (β)) πνπ νκαδνπνηνχλ ηνπο ηνπηθνχο ειεγθηέο (ειεγθηέο ηνκέα –segmentcontrollers) 

187.  

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ θαη δεκηνπξγνχληαη 

απηφκαηα νη απαξαίηεηεο ξνέο δεδνκέλσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνCMS. H εγγξαθή ηνπ controller πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα. Οη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ δελ απαηηείηαη λα «εγγξάθνληαη» ζε θάπνηνλ segmentcontroller θαηά ηελ εγθαηάζηαζε / 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαζθαιηζκέλε, πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλε, θαη ρσξίο αλάγθε θακίαο ρεηξνθίλεηεο εξγαζίαο (πιελ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ειεγθηή ζην θσηηζηηθφ) 

188.  Σν αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσληψλ πξέπεη λα ζπγρξνλίδεη ην ξνιφη ηνπ αζχξκαηνπ ειεγθηή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πσο νη 

εληνιέο θσηηζκνχ εθηεινχληαη ζηελ ζσζηή ψξα θαζψο θαη πσο ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα θαη νη ζπλαγεξκνί θέξνπλ ηε 

ζσζηή έλδεημε ψξαο (timestamp) 
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Κενηπικό λογιζμικό διασείπιζηρ (CMS) 

Σν θεληξηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα 17. 

Πίλαθαο 17 Σερληθέο απαηηήζεηο ινγηζκηθνύ CMS 

α/α Πεξηγξαθή 

189.  Ζ δηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ (User Interface) ζα είλαη webbased θαη πξνζβάζηκε κέζσ θνηλψλ θπιινκεηξεηψλ ελδεηθηηθά Safari, 

Chrome, Firefox. 

190.  Σν ινγηζκηθφ CMS πξέπεη λα κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ελφο πξνθίι ρξήζεο (θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε απηφ) κε ζθνπφ λα απαγνξεχεη ηνπιάρηζηνλ: 

1. Απνζηνιή ρεηξνθίλεησλ εληνιψλ ζηα θσηηζηηθά 

2. Σξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ inventory 

3. Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ  

4. Σξνπνπνίεζε ησλ σξηαίσλ πξνγξακκάησλ 

5. Γεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ δξάζεο 

6. Γεκηνπξγία ή επεμεξγαζία αλαθνξψλ 

191.  Σν ινγηζκηθφ CMS έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί, επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαγξάθεη αληηθείκελα (θσηηζηηθά), είηε κέζσ RESTful 

API είηε κέζσ ρεηξνθίλεηεο πξνζζήθεο κε αξρείν CSV.  

192.  To ινγηζκηθφ CMS επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα «ζπλδένπλ» ή λα «απνζπλδένπλ» έλαλ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θσηηζηηθφ, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα αθαηξείηαη ή/θαη αληηθαζίζηαηαη έλαο αζχξκαηνο ειεγθηήο. (π.ρ. ζηελ 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ειεγθηή ή θσηηζηηθνχ) 

193.  Σν ινγηζκηθφ CMS έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη νκάδεο θσηηζηηθψλ (Groups) θαη λα νξγαλψλεη ηα θσηηζηηθά κε επηπξφζζεηεο 

ηδηφηεηεο (φπσο πρ. Ολνκαζία Οδνχ, Αξηζκφο Ηζηνχ, ID, ρξψκα θνθ) 

194.  Σν ινγηζκηθφ CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θσηηζηηθά, ειεγθηέο θσηηζηηθψλ,cabinets, ή 

άιιν αληηθείκελν, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ δηεχζπλζε ηνπο, γεσγξαθηθή νκάδα, φλνκα, αλαγλσξηζηηθφ ή νπνηαδήπνηε 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ. 

195.  Σν ινγηζκηθφ CMS παξέρεη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ (ή άιισλ ζηνηρείσλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη’ ειάρηζην 

ησλ αθφινπζσλ: 

1. Γηεχζπλζε 

2. ηνηρείαθσηηζηηθνχ 

3. εηξηαθφο αξηζκφο ειεγθηή θσηηζηηθνχ 

196.  Σν ινγηζκηθφ CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ νη ίδηνη ηα δηθά ηνπο πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

197.  Σν ινγηζκηθφ CMS θέξεη ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν OpenStreetMap ή ελαιιαθηηθά νπνηνδήπνηε άιιν ηππνπνηεκέλν ραξηνγξαθηθφ 

ζχζηεκα.  

198.  Σν ινγηζκηθφ CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γξαθηθήο επηινγήο πνιιαπιψλ θσηηζηηθψλ (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληηθεηκέλνπ) γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ιίζηεο, γηα λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, γηα λα αλαηεζεί ζε απηά έλα πξνθίι ιεηηνπξγίαο ή γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρεηξνθίλεηε εληνιή 

199.  Σν ινγηζκηθφ CMS απεηθνλίδεη θαη ζα ηξνπνπνηεί αλά πάζα ζηηγκή ηηο ξπζκίζεηο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθίι ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ζπλαγεξκψλ) θαη λα απνζηέιιεη ηηο ξπζκίζεηο απηέο ζηνπο ειεγθηέο 

θσηηζηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  ή ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, φηαλ δειαδή ην δίθηπν θσηηζκνχ ζα είλαη ειεθηξνδνηεκέλν. 

200.  Σν ινγηζκηθφ CMS ζπιιέγεη φινπο ηνπο ζπλαγεξκνχο θαη ηηο εηδνπνηήζεηο απφ ηνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ 

201.  Σν ινγηζκηθφ CMS παξέρεη αλαθνξέο ζπληήξεζεο (maintenancereports) παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα θσηηζηηθά κε πξνβιήκαηα 

202.  Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο (reports) αλάιπζεο ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί, γηα 

παξάδεηγκα, λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο φπσο ελδεηθηηθά 

 Καηάινγνο θσηηζηηθψλ, φπνπ ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ δελ έρεη επηθνηλσλήζεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ πρ. 24 ψξεο 

 Καηάινγνο θσηηζηηθψλ κηαο γεσγξαθηθήο νκάδαο, πνπ έρνπλ ζθάικα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πρ. 15 εκέξσλ  

203.  Σν ινγηζκηθφ CMS εμάγεη ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ (reports) ζε κνξθή αξρείνπ PDF 
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204.  Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ αλαθνξψλ θαη λα ζηέιλεη ην απνηέιεζκα κέζσ email ζε κηα 

ιίζηα απφ επηιεγκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

205.  To ινγηζκηθφ CMS παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκενπξγίαο αλαθνξάο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ ζσξεπηηθήο 

θαηαλάισζεο (kWh) πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ θάζε ειεγθηή, γηα θάζε γεσγξαθηθή νκάδα πνπ επηιέγεηαη απφ ην ρξήζηε, γηα κηα 

πεξίνδν πνπ νξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. Θα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

1. Σελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε kWhζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα (group) θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

2. Σελ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη ζε ζχγθξηζε κε ππνζεηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

θσηηζηηθψλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

206.  Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί λα δεκηνπξγεί, επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαγξάθεη πξνθίι ιεηηνπξγίαο ηα νπνία πεξηέρνπλ ρξνληθέο εληνιέο. 

(δειαδή Power ON, Power OFF ή επίπεδα κεηαβνιήο ηζρχνο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο.  

207.  Σν ινγηζκηθφ CMS επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα ζηέιλνπλ ρεηξνθίλεηεο εληνιέο ON, OFF, dimming, ζε έλα θσηηζηηθφ ή 

θαη ζε νκάδα θσηηζηηθψλ.  

208.  ηελ πεξίπησζε χπαξμεο αηζζεηήξσλ παξνπζίαο. θίλεζεο, θ.ιπ., ην ινγηζκηθφ CMS ζα ξπζκίδεη πνηνο αηζζεηήξαο αιιεινεπηδξά κε 

πνηνλ ειεγθηή θσηηζηηθνχ.  

209.  Σν ινγηζκηθφ CMS επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ αλά εκέξα (αξηζκφο ελεξγνπνηήζεσλ – triggers) 

210.  To ινγηζκηθφ CMS παξέρεη κηα δηεπαθή ρξήζηε γηα ηελ ξχζκηζε ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ ησλ αηζζεηήξσλ.  

1. Καηάινγν ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ πνπ αιιεινεπηδξνχλ κε θάζε αηζζεηήξα 

2. Σν επίπεδνθσηηζκνχ πνπ ζα εθαξκφδεηαη φηαλ ππάξρεη αλίρλεπζε απφ ηνλ αηζζεηήξα 

3. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν αληίζηνηρνο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ ζα δηαηεξεί ην πςειφ επίπεδν θσηηζκνχ  

211.  Σν ινγηζκηθφ CMS δηαζέηεη δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ (ApplicationProgrammingInterface - API), γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κέζσ ελφο δηεζλψο ηππνπνηεκέλνπ πξσηνθφιινπ 

δηεπαθήο(standardsoftwareAPI) ηφηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. 

Αιζθηηήπερ παποςζίαρ και κίνηζηρ 

Tν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη δπλακηθά πξνζαξκνζηηθφ θσηηζκφ κέζσ ηεο ρξήζεο 

αηζζεηήξσλ PassiveInfraRed (PIR)ή ηζνδχλακσλ. 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δπλακηθνχ θσηηζκνχ, ζα ηνπνζεηεζεί έλα πιήζνο ζπζθεπψλ PIR (κε 

θαηάιιειε βάζε γηα ηνπνζέηεζε ζε ηζηφ θαη θαηάιιειν αζχξκαην ειεγθηή) ζε πιαηείεο, πεδφδξνκνπο, πάξθα 

εληφο ηνπ Γήκνπ. Ζ κέζνδνο θαηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ δελ πεξηνξίδεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απηέο ζα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ κε νξζφ ηξφπν ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη δειαδή, λα ηνπνζεηήζεη κε ζσζηφ ηξφπν, ζε ζσζηφ χςνο θαη ζε ζσζηά 

ζεκεία ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνγξακκαηίζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια ζελάξηα δξάζεο ζε θάζε πεξηνρή εθαξκνγήο. 

 

α/α 
Πεξηγξαθή 

212 

Tν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη δπλακηθά πξνζαξκνζηηθφ θσηηζκφ κέζσ ηεο ρξήζεο αηζζεηήξσλ 

PassiveInfraRed (PIR)ή ηζνδχλακσλ. 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δπλακηθνχ θσηηζκνχ, ζα ηνπνζεηεζεί έλα πιήζνο ζπζθεπψλ PIR (κε θαηάιιειε βάζε γηα 

ηνπνζέηεζε ζε ηζηφ θαη θαηάιιειν αζχξκαην ειεγθηή) ζε πιαηείεο, πεδφδξνκνπο, πάξθα εληφο ηνπ Γήκνπ. Ζ κέζνδνο 

θαηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ δελ πεξηνξίδεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη ζα 

εγθαηαζηαζνχλ κε νξζφ ηξφπν ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη δειαδή, λα 

ηνπνζεηήζεη κε ζσζηφ ηξφπν, ζε ζσζηφ χςνο θαη ζε ζσζηά ζεκεία ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

πξνγξακκαηίζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια ζελάξηα δξάζεο ζε θάζε πεξηνρή εθαξκνγήο. 
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Ππόβλετη μελλονηικών εθαπμογών και επεκηάζευν 

Παξάιιεια κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ, επηζπκία είλαη θαη ε κειινληηθή επέθηαζε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο / δνκέο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν π.ρ. πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο θ.ν.θ. κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη είηε απφ ηνλ πάξνρν ηνπ ινγηζκηθνχ CMS ή απφ θάπνην άιιν ηξίην 

κέξνο κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην ζχζηεκα θσηηζκνχ CMS. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ: 

1. Μέηξεζε θίλεζεο 

2. Αλίρλεπζε ειεχζεξνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

3. Πνηφηεηα αέξα θαη παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

4. Αλίρλεπζε ζνξχβνπ 

θ.ν.θ 

 

α/α 
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213 

Αλαθνξά ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νδνθσηηζκνχ θαη ησλ ειεγθηψλ, γηα κειινληηθή επέθηαζε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο / δνκέο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν π.ρ. πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θ.ν.θ. 

κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη είηε απφ ηνλ πάξνρν ηνπ ινγηζκηθνχ CMS ή απφ θάπνην άιιν ηξίην κέξνο κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην ζχζηεκα θσηηζκνχ CMS. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ: 

1. Μέηξεζε θίλεζεο 

2. Αλίρλεπζε ειεχζεξνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

3. Πνηφηεηα αέξα θαη παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

4. Αλίρλεπζε ζνξχβνπ 

θ.ν.θ 

 

 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ επίζεκα θπιιάδηα (πξνζπέθηνπο) κε ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπο. 

 

Yπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηύνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

νδνθσηηζκνύ. 

Ζ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Οδνθσηηζκνχ, ε νπνία ζπλίζηαηαη θαηά βάζε ζηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε 

θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε απηνχ γηα 10 έηε (δέθα) έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Σκήκαηνο Α.1 θαη Α.2. Απφ ηε 

ζπληήξεζε εμαηξείηαη ην ελαέξην θαη ππφγεην δίθηπν νδνθσηηζκνχ. 

Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεηο αθνξνχλ  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, πεξηνδηθή 

αληηθαηάζηαζε / αλαλέσζε ηκεκάησλ, ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ (lifecyclecost) ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ (ΗνΣ) (φρη ηνπ ελαεξίνπ θαη ππνγείνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ) 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δηαζεζηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ  πνπ είλαη ην 

αληηθείκελν ησλ Σκεκάησλ Α.1 θαη Α.2. 

 

214. 

 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ησλ ειεγθηψλ, ηνπ 

απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νδνθσηηζκνχ (ΗνΣ), γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, γηα 120 κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ Α1 θαη Α2. 

 





 

 

Υελίδα 121 

 

 

4.1.  Απαηηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ πεδίνπ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

ΦΟΠ 

Ωο ηερληθή απαίηεζε πεξηιακβάλεηαη ε κεζνδνινγία εγθαηάζηαζεο, κεηξήζεσλ πεδίνπ, παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αλαιπηηθή κειέηε εθαξκνγήο ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο, ηα κέζα θαη ην 

πξνζσπηθφ (ή νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο/εηαηξίεο) κε ηα νπνία ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ ζην 6. «Δθαξκνγή θσηνηερληθνύ κνληέινπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε» θαη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, κεηξήζεηο ιακπξφηεηαο θαη έληαζεο θσηηζκνχ, ξχζκηζε ησλ 

επηπέδσλ θσηηζκνχ, παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη δνθηκέο ιεηηνπξγίαο. 

 

5. Πξόβιεςε πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο παξνρηθνύ θαισδίνπ 

Γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη απαηηεζεί λα παξαδνζεί πξνθαισδησκέλν, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνβιέςεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε παξνρηθνχ θαισδίνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 18. 

 

Πίλαθαο 18 Σερληθέο απαηηήζεηο παξνρηθνύ θαισδίνπ 

215. Καιψδην 3x1,5 mm2, πνπ ζπλδέεη ην θσηηζηηθφ ζψκα κε ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ. 

ΚΑΛΩΓΗΟ H05VV-U 3G1,5 (ΝΤΜ) 

Σα θαιψδηα ηχπνπ H05VV-U ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 563-HD 21.4 νλνκαζηηθήο ηάζεο 300/500 V. Ο αγσγφο 

ζα είλαη απφ κνλφθισλν καιαθφ αλνπηεκέλν ραιθφ, ε κφλσζε ζα είλαη απφ PVC θαη ε επέλδπζε απφ PVC. Θα πξνζθνκηζζεί ISO 9001 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο CE ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

216. Δγγχεζε:  Σνπιάρηζηνλ 2 έηε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Απαηηείηαη επηπιένλ ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

πξνκεζεπηή) πεξί ειάρηζηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 2 εηψλ. 

Ζ έλλνηα ηνπ πξνκεζεπηή ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά δεκνπξαηεζεί πξνκήζεηα.  ε πεξίπησζε πνπ δεκνπξαηεζεί έξγν ζα αλαθεξζεί ε 

εγγχεζε κφλν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

217. πλνιηθφ εθηηκψκελν κήθνο γηα φια ηα θσηηζηηθά πνπ απαηηείηαη: 10ρικ 

 

 

213. Δθαξκνγή θσηνηερληθνύ κνληέινπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε 

 

a.  Δηζαγσγή.  

Σν αξρηθφ ζηάδην αθνξά ζηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε 

ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο κειέηεο θσηηζκνχ. Οη ηχπνη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά φπσο απηά δεηνχληαη απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε. Σα θσηνκεηξηθά ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε έθζεζε 

κεηξήζεσλ ηνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ φπνπ έιαβε ρψξα ε κέηξεζε ησλ θσηηζηηθψλ. Δπηκέξνπο 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ είλαη εκθαλή ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ησλ θσηηζηηθψλ θαη 

απαηηνχληαη απφ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κέζσ δειψζεσλ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ ηππηθψλ θαλάβσλ, ν έιεγρνο θαη ε 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν αθνξά ηα θσηνκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα κπνξεί λα 

γίλεηαη θαη ηκεκαηηθά πξν ηεο ηνπνζεηήζεσο ζην πεδίν. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο επηινγήο δεηγκάησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη έιεγρν απηψλ ζε θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ. 

 

b. Δληνπηζκόο νδνύ θαη ηππηθήο  γεσκεηξίαο θαη ηύπνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. 





 

 

Υελίδα 122 

 

Οη ηππηθέο γεσκεηξίεο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. «Πεξηπηψζεηο θσηνηερληθνχ κνληέινπ». Καηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αληηθαηάζηαζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ε αθφινπζε: 

 

1. Κάζε νδφο, πεδφδξνκνο, πιαηεία θ.ιπ. ζα αλαδεηείηαη ζηνλ Πίλαθα 1. ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ 

2. Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ζα αληηζηνηρίδεηαη ν ηππηθφο θάλαβνο ηεο νδνχ π.ρ. ST-1. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε νδφο εκθαλίδεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θαλάβσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη είηε ε νδφο 

αιιάδεη γεσκεηξία θαηά ην κήθνο ηεο ή αιιάδεη ρξήζε π.ρ. πεδνδξφκεζε. 

3. Γηα θάζε ηππηθφ θάλαβν επηιέγνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα κε ηα νπνία έρνπλ εθηειεζηεί 

επηηπρψο νη κειέηεο θσηηζκνχ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ πξάμε εληνπίδνληαη ζεκεία ζηα νπνία αιιάδεη ν ηχπνο ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο αιιά ε πξαγκαηηθή γεσκεηξία ηεο νδνχ δελ δηαθέξεη (ζθάικα αξρηθήο θαηαγξαθήο GIS),    

ν αλάδνρνο δχλαηαη λα επηιέμεη ηχπν θσηηζηηθνχ ζψκαηνο φκνην κε ηα ππφινηπα θσηηζηηθά ηεο νδνχ 

ράξηλ νκνηνκνξθίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

c. Πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο κεηξήζεσλ θσηηζκνύ πεδίνπ. 

 

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ είλαη αλαγθαίνο ηφζν γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί φζν θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ θσηηζκνχ πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ. Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο κεηξήζεσλ 

νδνθσηηζκνχ νξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ 2018 Οδεγίεο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ νδνθσηηζκνχ”. 

χκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ, ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ νη αθφινπζνη δχν ηχπνη κεηξήζεσλ, Σ1 θαη Σ3, 

δεδνκέλνπ φηη ε εγθαηάζηαζε νδνθσηηζκνχ ζα είλαη λέα: 

 

α. Μεηξήζεηο πξν ηεο παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (Σύπνπ 1 – Σ1) 

Αθνξά ζηηο κεηξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαηά ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ, γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ έιεγρν ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ θσηηζκνχ πνπ 

θαηέζεζε ν νξηζηηθφο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

β. Μεηξήζεηο πξνζαξκνζηηθνύ θσηηζκνύ (Σύπνπ 3 – Σ3) 

Αθνξά ζηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο νδνθσηηζκνχ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Με ηε ρξήζε ησλ 

κεηξήζεσλ απηψλ ζα επηβεβαηψλνληαη ηα ελαιιαθηηθά επίπεδα θσηηζκνχ πνπ επηηπγράλεη ην ζχζηεκα 

νδνθσηηζκνχ θαη αλ ζε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ κειεηψλ. 

 

Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα, λνκηθά ή θπζηθά, 

αθνινπζψληαο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ Οδνθσηηζκνχ θαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 

13201-4. Σα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο νδηθέο ζεκάλζεηο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο κεηξήζεσλ επί ησλ νδψλ. Σα φξγαλα κέηξεζεο 

θσηνκεηξηθψλ, γεσκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηε 

ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, λα δηαζέηνπλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο κε ηρλειαζηκφηεηα θαη λα 

θαιχπηνπλ ην εχξνο κέηξεζεο θάζε κεγέζνπο πνπ αλακέλεηαη λα κεηξεζεί ζην πεδίν. 

Οη αλαθνξέο επί ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο κε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο κεηξήζεσλ, 

ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ησλ γεσκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θ.α. 

 

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, Άξζξν 

208, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ηα πξντφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. 

 

 H ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ (Test Reports) πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά πξνηίκεζε απφ εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν 





 

 

Υελίδα 123 

 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17025 φπσο έρεη εθδνζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά ή θαη’ 

ειάρηζην απφ εξγαζηήξην ην νπνίν παξέρεη ηρλειαζηκφηεηα ησλ δηαθξηβσκέλσλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ 

δνθηκψλ. 

 

 

d.  Οξηζκόο πεξηνρώλ κέηξεζεο θσηνκεηξηθώλ κεγεζώλ 

 

Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ νξίδεηαη κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ ηζηψλ ηεο ίδηαο πιεπξάο ηνπ νδνζηξψκαηνο ή δχν ζπλερφκελα θσηηζηηθά ζψκαηα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αμνληθψλ θσηηζηηθψλ. Ζ πεξηνρή απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-3 θαη ζηελ νπνία εθηεινχληαη νη θσηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί ζηα 

ινγηζκηθά κειεηψλ θσηηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε πεξηνρή ή νη πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ κεηξήζεσλ ζα 

πξέπεη λα επηιερζνχλ πξνζεθηηθά ψζηε λα απνηεινχλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ηκήκαηα ηεο ππφ εμέηαζε νδνχ ή 

ηεο εγθαηάζηαζεο γεληθφηεξα. 

 

Σα αληηπξνζσπεπηηθά ηκήκαηα ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα θάζε δηαθνξεηηθή γεσκεηξία νδνχ θαη 

ε γθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. Δθαηέξσζελ ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

ηζηνί, πξν θαη κεηά, κε ηα ίδηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζηελ ίδηα γεσκεηξία εγθαηάζηαζεο φπσο απηή ηεο 

πεξηνρήο κέηξεζεο. ηελ Δηθφλα 1 θαίλνληαη ηππηθά παξαδείγκαηα πεξηνρψλ κέηξεζεο νδψλ. Ο ειάρηζηνο 

αξηζκφο πεξηνρψλ κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηξεηο αλά γεσκεηξία εγθαηάζηαζεο θαη ηχπν θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 1. Σππηθέο πεξηνρέο κέηξεζεο θσηνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ νδνθσηηζκνύ, θαηά  ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-3 

 

ε θάζε πεξηνρή κέηξεζεο εθηεινχληαη νη κεηξήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ κε ηελ θιάζε θσηηζκνχ 

κεγεζψλ, ιακπξφηεηα ή έληαζε θσηηζκνχ, θαη ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρνη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί 

δείθηεο. χκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-3 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 13201-4, ζε θάζε πεξηνρή νξίδεηαη έλαο 

θάλαβνο (πιέγκα) ζεκείσλ ππνινγηζκνχ θαη αληίζηνηρα κέηξεζεο ησλ θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ.  

Ο ηππνπνηεκέλνο θάλαβνο κεηξήζεσλ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 2. Ο ηππνπνηεκέλνο θάλαβνο ρξεζηκνπνηείηαη 
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ηφζν γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο θσηηζκνχ φζν θαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο ιακπξφηεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ο 

αξηζκφο 

ησλ ζεκείσλ θαηά κήθνο είλαη ελδεηθηηθφο θαη ππνινγίδεηαη γηα θάζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θσηηζηηθψλ. 

 
Δηθόλα2–Τυποποιημένοςκάναβοςμετρήσεωνλαμπρότηταςήέντασηςφωτισμούσύμφωναμετο 
πρότυποΕΛΟΤΕΝ13201-3. 

Σα κεγέζε ηεο Δηθφλαο 2 νξίδνληαη σο εμήο: 
α    : Καηεχζπλζεπαξαηεξεηή 
β    : Γηακήθεο ζέζεπαξαηεξεηή 
γ    : Πξψηνθσηηζηηθφζηελπεξηνρήησλκεηξήζεσλ 
δ    : Κεληξηθφοάμνλαοηεοισξίδαοθπθινθνξίαο 
ε    : Πεξηνρήκεηξήζεσλ 
ζη  : Σειεπηαίνθσηηζηηθφζηελπεξηνρήησλκεηξήζεσλ 
δ    : Όξηαισξίδαοθπθινθνξίαο 

ε    :εκείακέηξεζεο 

WL :  Πιάηνοηεοισξίδαοθπθινθνξίαο 
S  :Απφζηαζεκεηαμχησλθσηηζηηθψλζσκάησλ 

D  :Γηακήθεοαπφζηαζεησλζεκείσλκέηξεζεο(D=S / N) 

N  :Απαηηνχκελνοαξηζκφοζεκείσλκέηξεζεοθαηάκήθνοηεο νδνχ γηα S<30m,ηνΝ=10 
        ΓηαS>30m ην Ν ηζνχηαηκεηνλειάρηζηναθέξαηνπνπδίλεηD≤3m 

 
ηελ πεξίπησζε κέηξεζεο ηεο ιακπξφηεηαο κε ζπζθεπή ILMD (Imaging Luminance Measurement 

Device) ε πεξηνρή κέηξεζεο δχλαηαη λα κεηξάηαη ζην ζχλνιν ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 3. 

 

 
 
Δηθόλα3–Λήςε ηνπ ζπλόινπ ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο γηα κέηξεζε ιακπξόηεηαο κε ζπζθεπή ILMD ζύκθσλα κε ην 
πξόηππν ΔΛΟΣΔΝ 13201-3 
 

Σα κεγέζε ηεο Δηθόλαο 3 νξίδνληαη σο εμήο: 
       α  : Καηεχζπλζε παξαηεξεηή 
       β   : Γηακήθεο ζέζε παξαηεξεηή 
       γ   : Πξψην θσηηζηηθφ ζηελ πεξηνρή ησλ κεηξήζεσλ 
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       δ   : Πεξηνρή κεηξήζεσλ 
       ε   : Σειεπηαίν θσηηζηηθφ ζηελ πεξηνρή ησλ κεηξήζεσλ 
     ζη   : Όξηα ισξίδαο θπθινθνξίαο 
    WΑ     : Σν πιάηνο ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο 
       S   : Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

e.  Μεηξήζεηο πεδίνπ νδώλ θιάζεο Μ 

ηηο νδνχο θιάζεο θσηηζκνχ Μ, ην βαζηθφ κέγεζνο ππνινγηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ 

θσηηζκνχ είλαη ε ιακπξφηεηα (luminance) κε κνλάδεο κέηξεζεο cd/m . Καζψο ην κέγεζνο απηφ είλαη 

δηαλπζκαηηθφ, ε κέηξεζε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ηππηθνχ παξαηεξεηή (60m πξν ηεο 

έλαξμεο ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο) φπσο θαίλεηαη ζηηο Δηθφλεο 2 θαη 3. Σα φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ην εηδηθφ θνξεηφ αλαινγηθφ ιακπξφκεηξν κε απζηεξά ζηελφ νξζνγψλην νπηηθφ πεδίν 

ή κε κία ζπζθεπή ILMD 

(Imaging Luminance Measurement Device) ή θνηλψο θάκεξα ιακπξφηεηαο. Πξνηείλεηαη ζαθψο ε ρξήζε 

κίαο ζπζθεπήο ILMD. 

Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε αληηπξνζσπεπηηθνχο γηα ηελ νδφ θαλάβνπο (πιάηνο νδνχ, 

απφζηαζε θαη χςνο ηζηψλ, ηχπνο θσηηζηηθνχ θ.ιπ). Γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε πξνηείλεηαη ε εθηέιεζε 

κεηξήζεσλ ζε πεξηζζφηεξνπο θαλάβνπο. Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη απφ δεχγνο ηζηψλ 

εληφο νκάδαο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ ηζηψλ ίδηαο γεσκεηξίαο θαη θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

απηφ είλαη αδχλαην, ε αλνκνηνκνξθία ησλ ηζηψλ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζηελ αλαθνξά επί ησλ 

κεηξήζεσλ. 

 

 

 

1.1.   Ρύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο θαη δνθηκέο γηα ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ νδψλ θαη πιαηεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηνπο 

θαηά ηφπνπο αηζζεηήξεο θαη ην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Ζ ζέζε ζε ιεηηνπξγία αθνινπζεί κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηηο κεηξήζεηο θσηηζκνχ πεδίνπ ζηηο 

νλνκαζηηθέο θιάζεηο θαη ηηο θιάζεηο πξνζαξκνζηηθνχ θσηηζκνχ. Καηφπηλ ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο 

ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ην λέν ζχζηεκα ΦΟΠ παξαδίδεηαη ζην Γήκν. 

 

Ρύζκηζε επηπέδσλ θσηηζκνύ 

 Γηα θάζε ηππηθφ θάλαβν (Πίλαθαο 1) εθηεινχληαη κεηξήζεηο ιακπξφηεηαο ή έληαζεο θσηηζκνχ, 

αλάινγα ηεο θιάζεο, γηα δηάθνξα επίπεδα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ. Πξνηείλνληαη βήκαηα αλά 10% ηεο κέγηζηεο ηζρχνο/θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Απαηηνχληαη κεηξήζεηο ζε  ηνπιάρηζηνλ 3 πεξηπηψζεηο (νδνχο) ηνπ θάζε 

ηππηθνχ θαλάβνπ γηα εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Μέζσ ησλ κεηξήζεσλ απηψλ ραξάζζνληαη νη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο ιακπξφηεηαο ή έληαζεο 

θσηηζκνχ (αλάινγα κε ηελ θιάζε) ζε ζρέζε κε ην ζήκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο π.ρ. 1-

10V, 0-255 ςεθηαθνχ ζήκαηνο ή θιίκαθα 0-100%. 

 Δληνπίδεηαη ην επίπεδν ιακπξφηεηαο ή έληαζεο θσηηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή 

θιάζε ηεο νδνχ θαζψο θαη ζηηο θιάζεηο πξνζαξκνζηηθνχ θσηηζκνχ θαη ζεκεηψλνληαη ηα αληίζηνηρα 

επίπεδα ξχζκηζεο ηνπ ζήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 Σα επίπεδα ξχζκηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξαγκαηηθά επηηεπρζέληα επίπεδα θσηηζκνχ 

ξπζκίδνληαη θαηάιιεια ζην ζχζηεκα ειέγρνπ (ινγηζκηθφ, πιαηθφξκα ειέγρνπ, θ.ιπ.). 

 ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηαζεξήο θσηεηλήο ξνήο (constant lumen output - CLO) ε 

ξχζκηζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί σο ην 100% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο 

 Σα αλσηέξσ δχλαηαη λα επηβεβαηψλνληαη θαη κε επηπξφζζεηεο κεηξήζεηο πεδίνπ ζε άιιεο νδνχο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηππηθφ θάλαβν. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ηηο νδνύο θιάζεο Μ.  

Πξνγξακκαηηζκόο ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο: 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη δπλακηθή θαη νπζηαζηηθά κπνξεί λα αλαλεψλεηαη αλά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε 

ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΟΠ ηνπ Γήκνπ. Αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εηήζησλ, 
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κεληαίσλ, εβδνκαδηαίσλ, εκεξήζησλ θαη σξηαίσλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

ηεο πφιεο. 

Σα επηιεγκέλα ζελάξηα ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΟΠ θαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα πεξάζνπλ ζηνπο ειεγθηέο ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ. Οη εληνιέο έλαπζεο, ζβέζεο θαη ξχζκηζεο ηεο 

θσηεηλήο ξνήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζε βάζνο έηνπο θαη κε ηελ 

επηιεγκέλε αθξίβεηα πνπ επηζπκεί ν Γήκνο. 

Σα θσηηζηηθά ζα ρσξηζηνχλ ζε αληίζηνηρεο νκάδεο ειέγρνπ αλά νδφ ή πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα ηκεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη 

έλαπζεο/ζβέζεο θσηηζηηθψλ επί ηεο ίδηαο νδνχ. 

Με ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα ΦΟΠ ζα ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ (έλαπζε, ζβέζε, ξχζκηζε επηπέδσλ) θαη ζα κπνξεί λα αληηδξά ζηηο 

ελδείμεηο ησλ αηζζεηήξσλ παξνπζίαο θαη θίλεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δέρεηαη έθηαθην ρεηξνθίλεην έιεγρν ζε πεξίπησζε αλάγθεο ή άιιεο ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο. 

  

Ο αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ζηε Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ, ηα  ζελάξηα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνχ, θαηά ηηο κεηακεζνλχρηηεο ψξεο. ηε ζπλέρεηα ηα ζελάξηα απηά ζα 

παξαδνζνχλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα έρεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ην επίπεδν ξχζκηζεο ηεο έληαζεο 

θσηηζκνχ.   

 

 

 

2. Σξόπνο ηεθκεξίσζεο ζπκκόξθσζεο κε πξόηππα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Φσηηζηηθώλ 

     7.1  πκκόξθσζε κε Σερληθά Δπξσπατθά Πξόηππα γηα ηoπο αζύξκαηνπο ειεγθηέο.   

 πκκφξθσζε κε RED 2014/53/EU 

 πκκφξθσζε κε LVD 2014/35/EU 

 πκκφξθσζεκε EMC Directive 2014/30/EU 

 EN 62368-1 

 EN 62368 -1 (IP) 

 ΔΝ 62262 (ΗΚ.) 

 EN 301-489-1 

 EN 301-489-7 

 EN 301-489-52 

 EN 55032 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 EN 61000-4-2/3/4/5/6/11 

 

7.2  Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ νδηθνύ θσηηζηηθνύ: 

1. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 
o
C. Σεθκήξην γηα ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί ε 

πηζηνπνίεζε ENEC θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (EN 60598). 

2. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66:  Σεθκήξην απνηειεί  ε 

πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή έθζεζε δνθηκήο θαηά  ΔΝ 60529 απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

3. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08: Σεθκήξην απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε 

πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή Έθζεζε δνθηκήο θαηά ΔΝ 62262 απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

4. Σα LED ζα έρνπλ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI≥70: 

Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79. 
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5. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ 

εηδηθήο ζπζθεπήο  πξνζηαζίαο επηπξφζζεηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  (π.ρ. Varistor θνθ): H Δπηπξφζζεηε 

ζπζθεπή πξνζηαζίαο πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηεο ιίζηαο εμαξηεκάησλ ηεο  πεγαίαο έθζεζεο δνθηκήο 

ηνπ ENEC πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί (ΔΝ60598). 

6. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9: Σεθκήξην 

απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ απφ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598 

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ε εηήζηα επηζεψξεζεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

8. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθε δήισζε απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή ελεξγήο 

γξακκήο παξαγσγήο γηα παξαγσγή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10έηε. 

9. Δπηβεβαίσζε βάζεη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνηερληθέο κειέηεο [δειαδή, ε 

κεηξνχκελε ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI), θακπχιεο θαη  πίλαθεο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ 

δηάγξακκα)]: Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε Διέγρνπ θαηά LM-79 απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά LM79. 

7.3 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ αμνληθνύ θσηηζηηθνύ: 

1. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 
o
C. Σεθκήξην γηα ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί ε 

πηζηνπνίεζε ENEC θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (EN 60598). 

2. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66:  Σεθκήξην απνηειεί  ε 

πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή έθζεζε δνθηκήο θαηά  ΔΝ 60529 απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

3. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08: Σεθκήξην απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε 

πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή Έθζεζε δνθηκήο θαηά ΔΝ 62262 απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

4. Σα LED ζα έρνπλ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI≥70: 

Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79. 

5. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ 

εηδηθήο ζπζθεπήο  πξνζηαζίαο επηπξφζζεηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  (π.ρ. Varistor θνθ): H Δπηπξφζζεηε 

ζπζθεπή πξνζηαζίαο πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηεο ιίζηαο εμαξηεκάησλ ηεο  πεγαίαο έθζεζεο δνθηκήο 

ηνπ ENEC πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί (ΔΝ60598). 

6. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9: Σεθκήξην 

απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ απφ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598 

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ε εηήζηα επηζεψξεζεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

8. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθε δήισζε απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή ελεξγήο 

γξακκήο παξαγσγήο γηα παξαγσγή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10έηε. 

9. Δπηβεβαίσζε βάζεη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνηερληθέο κειέηεο [δειαδή, ε 

κεηξνχκελε ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI), θακπχιεο θαη  πίλαθεο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ 

δηάγξακκα)]: Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε Διέγρνπ θαηά LM-79 απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά LM79. 

7.4. Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ δηαθνζκεηηθνύ νδηθνύ: 

1. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 
o
C.  Σεθκήξην γηα ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί ε 

πηζηνπνίεζε ENEC θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (EN 60598). 
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2. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66:  Σεθκήξην απνηειεί  ε 

πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή έθζεζε δνθηκήο θαηά  ΔΝ 60529 απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

3. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08: Σεθκήξην απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε 

πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή Έθζεζε δνθηκήο θαηά ΔΝ 62262 απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

4. Σα LED ζα έρνπλ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI≥70: 

Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79. 

5. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ 

εηδηθήο ζπζθεπήο  πξνζηαζίαο επηπξφζζεηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  (π.ρ. Varistor θνθ): H Δπηπξφζζεηε 

ζπζθεπή πξνζηαζίαο πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηεο ιίζηαο εμαξηεκάησλ ηεο  πεγαίαο έθζεζεο δνθηκήο 

ηνπ ENEC πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί (ΔΝ60598). 

6. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9: Σεθκήξην 

απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ απφ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598 

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ε εηήζηα επηζεψξεζεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

8. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθε δήισζε απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή ελεξγήο 

γξακκήο παξαγσγήο γηα παξαγσγή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10έηε. 

9. Δπηβεβαίσζε βάζεη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνηερληθέο κειέηεο [δειαδή, ε 

κεηξνχκελε ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI), θακπχιεο θαη  πίλαθεο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ 

δηάγξακκα)]: Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε Διέγρνπ θαηά LM-79 απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά LM79. 

7.5 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θσηηζηηθνύ θαλαξηνύ: 

1. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 
o
C.  Σεθκήξην γηα ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί ε 

πηζηνπνίεζε ENEC θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (EN 60598). 

2. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66:  Σεθκήξην απνηειεί  ε 

πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή έθζεζε δνθηκήο θαηά  ΔΝ 60529 απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

3. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08: Σεθκήξην απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε 

πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή Έθζεζε δνθηκήο θαηά ΔΝ 62262 απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

4. Σα LED ζα έρνπλ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI≥70: 

Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79 

5. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ 

εηδηθήο ζπζθεπήο  πξνζηαζίαο επηπξφζζεηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  (π.ρ. Varistor θνθ): H Δπηπξφζζεηε 

ζπζθεπή πξνζηαζίαο πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηεο ιίζηαο εμαξηεκάησλ ηεο  πεγαίαο έθζεζεο δνθηκήο 

ηνπ ENEC πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί (ΔΝ60598) 

6. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9: Σεθκήξην 

απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ απφ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598 

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ε εηήζηα επηζεψξεζεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

8. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθε δήισζε απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή ελεξγήο 

γξακκήο παξαγσγήο γηα παξαγσγή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10έηε 

9. Δπηβεβαίσζε βάζεη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνηερληθέο κειέηεο [δειαδή, ε 

κεηξνχκελε ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI), θακπχιεο θαη  πίλαθεο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ 
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δηάγξακκα)]: Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε Διέγρνπ θαηά LM-79 απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά LM79. 

7.6 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ θσηηζηηθνύ θνξπθήο: 

1. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 
o
C.  Σεθκήξην γηα ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί ε 

πηζηνπνίεζε ENEC θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (EN 60598). 

2. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66:  Σεθκήξην απνηειεί  ε 

πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή έθζεζε δνθηκήο θαηά  ΔΝ 60529 απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

3.  Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08: Σεθκήξην απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε 

πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή Έθζεζε δνθηκήο θαηά ΔΝ 62262 απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

4. Σα LED ζα έρνπλ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI≥70: 

Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79 

5. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ 

εηδηθήο ζπζθεπήο  πξνζηαζίαο επηπξφζζεηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  (π.ρ. Varistor θνθ): H Δπηπξφζζεηε 

ζπζθεπή πξνζηαζίαο πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηεο ιίζηαο εμαξηεκάησλ ηεο  πεγαίαο έθζεζεο δνθηκήο 

ηνπ ENEC πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί (ΔΝ60598) 

6. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9: Σεθκήξην 

απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ απφ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598 

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ε εηήζηα επηζεψξεζεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

8. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθε δήισζε απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή ελεξγήο 

γξακκήο παξαγσγήο γηα παξαγσγή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10έηε 

9. Δπηβεβαίσζε βάζεη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνηερληθέο κειέηεο [δειαδή, ε 

κεηξνχκελε ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI), θακπχιεο θαη  πίλαθεο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ 

δηάγξακκα)]: Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε Διέγρνπ θαηά LM-79 απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά LM79. 

 

7.7 Απαηηήζεηο πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ πξνβνιέα: 

1. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 
o
C. Σεθκήξην γηα ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, απνηειεί ε 

πηζηνπνίεζε ENEC θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (EN 60598). 

2. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66:  Σεθκήξην απνηειεί  ε 

πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή έθζεζε δνθηκήο θαηά  ΔΝ 60529 απφ 

δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

3. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08: Σεθκήξην απνηειεί ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε 

πεγαία έθζεζε δνθηκήο απηήο (ΔΝ 60598) ή Έθζεζε δνθηκήο θαηά ΔΝ 62262 απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 εξγαζηήξην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο. 

4. Σα LED ζα έρνπλ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI≥70: 

Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79 

5. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ 

εηδηθήο ζπζθεπήο  πξνζηαζίαο επηπξφζζεηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ  (π.ρ. Varistor θνθ): H Δπηπξφζζεηε 

ζπζθεπή πξνζηαζίαο πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη εληφο ηεο ιίζηαο εμαξηεκάησλ ηεο  πεγαίαο έθζεζεο δνθηκήο 

ηνπ ENEC πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί (ΔΝ60598) 

6. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9: Σεθκήξην 

απνηειεί ε Έθζεζε ειέγρνπ θαηά LM79 

7. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν απηνχ απφ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

Έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ ζηα πξφηππα ηεο νδεγίαο LVD (EN 60598-1, EN 60598 

2-3) απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ε εηήζηα επηζεψξεζεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 
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8. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθε δήισζε απφ ηνλ  θαηαζθεπαζηή ελεξγήο 

γξακκήο παξαγσγήο γηα παξαγσγή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επάξθεηαο 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10έηε 

9. Δπηβεβαίσζε βάζεη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ησλ πξνζθεξφκελσλ θσηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνηερληθέο κειέηεο [δειαδή, ε 

κεηξνχκελε ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (W), ε απφδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία 

ρξψκαηνο (Κ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI), θακπχιεο θαη  πίλαθεο θσηεηλήο έληαζεο (πνιηθφ 

δηάγξακκα)]: Σεθκήξην απνηειεί ε Έθζεζε Διέγρνπ θαηά LM-79 απφ ην δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 

θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ θαηά LM79. 

                         ΟΙ ΜΕΛΕΤΘΤΕΣ   

 

                          Ο  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                  ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

                             Ο   ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                              ΤΘΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ   

 

   

               ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΘΑ 

 

 

                   ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

 

                        ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

 

                          ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

   

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: 

ΠΗΝΑΚΑ  ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

1. ΦΧΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

α/α ΑΠΑΗΣΖΖ ΝΑΗ/ΟΥΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

1 

Οη κειέηεο θσηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά κε ην ινγηζκηθφ DialuxEvo 9 ή λεφηεξε 

έθδνζε, πξνο απνθπγή πηζαλψλ κηθξνδηαθνξψλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ 

  

2 

Γηα θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, εθηφο 

ηεο κειέηεο ζε κνξθή pdf, θαη ην αληίζηνηρν πεγαίν 

αξρείν ηνπ ινγηζκηθνχ DialuxEvo(αξρείν.evo) 
  

3 Οξζφηεηα δηάηαμεο θσηηζκνχ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

εηζφδνπ ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ (γεσκεηξηθά 

δεδνκέλα) 

  

4 Κάιπςε απαηηήζεσλ θιάζεσλ θσηηζκνχ γηα ηελ θάζε 

πεξίπησζε ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ 
  

5 Έιεγρνο θάιπςεο ηεο απαίηεζεο Dp γηα θάζε 

πεξίπησζε ηνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Λακβάλεηαη 

ππ’ φςηλ ε ηηκή ηνπ δείθηε φπσο απηή ηππψλεηαη ζην 

pdfexport θάζε κειέηεο 

  

6 

Έιεγρνο θάιπςεο απαηηήζεσλ δείθηε 

qinstαπνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εθαξκφδεηαηζχκθσλα κε ην ΔΝ 13201-5 κε 

ζηξνγγπινπνίεζε ζην 3ν δεθαδηθφ γηα ιφγνπο θνηλήο 
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αλαθνξάο. 

7 Έιεγρνο ηεο απαίηεζεο γηα ηε ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (MW) ηεοπξνζθεξφκελεο ιχζεο 

κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην 3ν δεθαδηθφ γηα ιφγνπο 

θνηλήο αλαθνξάο 

  

8 Ζ ηζρχο θαη ε θσηεηλή ξνή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θσηνκεηξηθά αξρεία 

(.ldt) θαη ζπλεπψο ζηηο κειέηεο θσηηζκνχ, ζα είλαη νη 

νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ κεγεζψλ απηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

  

9 πληειεζηήο ζπληήξεζεο γηα φιεο ηηο κειέηεο 

νξίδεηαη MF=0,8 
  

10 Σχπνο νδνζηξψκαηνο γηα φιεο ηηο κειέηεο νξίδεηαη 

ζηεγλή άζθαιηνο R3 κεQo=0,07 
  

11 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα, απηά 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ χςνο h=0,1m. Δπίζεο 

ηνπνζεηνχληαη εθαηέξσζελ ηνπ νδνζηξψκαηνο 

  

12 Γελ επηηξέπεηαη ε πεξηζηξνθή ηζηψλ θαη βξαρηφλσλ, 

εθηφο ηεο θιίζεο ησλ θσηηζηηθψλ. Οη ηζηνί θαη ηα 

θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ην νδφζηξσκα, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν θαη ηελ πξνεπηινγή ηνπ 

Dialux 

  

13 ηνπο ηππηθνχο θαλάβνπο ST-30, AX-20, SD-1, LT-1, 

PT-1 ν θάλαβνο ππνινγηζκνχ ζην ινγηζκηθφ Dialux 

ηίζεηαη σο “sidewalk” κε ζθνπφ ηελ πχθλσζε ησλ 

ζεκείσλ ππνινγηζκνχ. Σν αληίζηνηρν χςνο ηεο 

επηθάλεηαο ηίζεηαη σο h=0.001m. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ νξίδνληαη ισξίδεο θπθινθνξίαο 

  

14 Ζ θιίζε ησλ θσηηζηηθψλ δίδεηαη σο ειεχζεξε επηινγή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο θάζε 

πεξίπησζεο 

  

15 Ζ πξνεμνρή ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ιακβάλεη 

ζηαζεξή ηηκή γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο κειεηψλ θαη 

δηεπθφιπλζεο αμηνιφγεζεο 

  

16 Γηα ηα πεδνδξφκηα (θιάζεηο P) θαη κφλν, δε 

ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζην άλσ 

φξην κέζεο έληαζεο θσηηζκνχ, δειαδή ηπρφλ 

ππέξβαζε ηνπ άλσ νξίνπ ηεο εθάζηνηε θιάζεο P 

  

17 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε qinst, φπνπ απηφο 

εθαξκφδεηαη, πξέπεη ζε θάζε θάλαβν ιακπξφηεηαο λα 

δεκηνπξγείηαη παλνκνηφηππνο θάλαβνο έληαζεο 

θσηηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ππνινγίδεηαη ε νξηδφληηα 
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έληαζε θσηηζκνχ (lx) κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε qinst. εκεηψλεηαη πσο δελ 

εθαξκφδνληαη θάησ φξηα ζηελ έληαζε θσηηζκνχ (lx) 

ζηνπο θαλάβνπο ιακπξφηεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο έληαζεο θσηηζκνχ, ζηνπο παλνκνηφηππνπο 

θαλάβνπο εθαξκφδεηαη ελδεηθηηθή θιάζε C (lx), ρσξίο 

θάησ ή άλσ φξην έληαζεο θσηηζκνχ (lx), κφλν γηα ηνλ 

ζθνπφ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο ησλ lx ρσξίο άιιε 

πξφζζεηε αμηνιφγεζε. O ππνινγηζκφο ηνπ qinst αθνξά 

ην νδφζηξσκα 

18 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο 

κειέηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νπηηθά ηα νπνία είλαη 

ζπκβαηά κε ηηο θάησζη απαηηήζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο 

θσηνξχπαλζεο: 

 Σα θσηηζηηθά νδηθνχ ηχπνπ (ST-xx), πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζεULOR=0% (αμηνιφγεζε ζε 

ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο). 

 Σα θσηηζηηθά αμνληθνχ ηχπνπ (ΑΥ-xx), 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ULOR=0% 

(αμηνιφγεζε ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο). 

 Σα θσηηζηηθά δηαθνζκεηηθνχ νδηθνχ ηχπνπ 

(SD-xx), ζ πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε 

ULOR=0% (αμηνιφγεζε ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο 

θιίζεο). 

 Σα θσηηζηηθά ηχπνπ θαλάξη (LT-xx), πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ULOR=≤4% (αμηνιφγεζε 

ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο). 

 Σα θσηηζηηθά ηχπνπ θνξπθήο (PT-xx), 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ULOR=≤4% 

(αμηνιφγεζε ζε ηνπνζέηεζε κεδεληθήο θιίζεο) 

  

19 Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ φισλ ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα πξνηαζνχλ δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηα 3.100 MW. Ζ ηζρχο απηή δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξφζζεηε ηζρχ ησλ ειεγθηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ θσηηζηηθψλ φπσο επίζεο θαη ηελ ηζρχ 

ησλ πξνβνιέσλ (θαηεγνξία FL), ε νπνία δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηππηθέο κειέηεο. 

  

 

2. ΟΓΗΚΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 
α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

1 

 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, λα είλαη εληαίν θαη λα 

είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε ρξψκα 

RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

  

2. ην ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρνπλ δχν δηαθξηηά 

ηκήκαηα. Σν ηκήκα ηεο νπηηθήο κνλάδαο θαη ην ηκήκα 

ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ. Γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο 

καθξνρξφληαο ιεηηνπξγίαο ηεο νπηηθήο κνλάδαο, ε 

πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη πξφζβαζε ζηελ νπηηθή κνλάδα. 

  

3. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε 

λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

  

4. Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην 

πιηθφ ή άιιεο θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο 
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(φρη πιαζηηθέο). 

5. Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass).  

  

6. Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο 

PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED ζα θέξεη 

ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ 

(PC). Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED κε 

ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο 

κνλάδαο. 

  

7. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε 

βξαρίνλα θαη θνξπθή ηζηνχ κε δηαηνκή Φ60mm θαη ζα 

έρνπλ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο ηεο θιίζεο 

1. Σνπνζέηεζε βξαρίνλα (sideentry) δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ απφ 0 έσο θαη -15 

κνίξεο 

2. Σνπνζέηεζε θνξπθήο (post top) δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο ηνπιάρηζηνλ απφ 0 έσο θαη + 15 

κνίξεο 

ηελ πεξίπησζε χπαξμεο βξαρηφλσλ κε δηαθνξεηηθή 

δηαηνκή ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνινγίζεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ ηα 

θσηηζηηθά κε επηηπρία.  

  

8. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο 

ηνπιάρηζηνλ IP66 

  

9. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης 

NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά 

αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό ζώκα. 

  

10. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

  

11. Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. 

Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h 

(ηηκή “Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported 

κεγαιχηεξε ησλ 70000 σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ κε LED κε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή 

“Reported” ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα πξέπεη λα 

ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ 

θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ 

LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο 

κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη 

πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ 

φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην 

αμηφπηζην. 

12. Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 

3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή 

CRI≥70. 

  

13. Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ εθηφο απφ ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

ειεθηξνδνηνχκελα ζεκεία ηδηνθηεζίαο ΓΔΓΓΖΔ (5νπ 

αγσγνχ) πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά θιάζε 

κφλσζεο ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε 

δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ 

ζψκα κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ 

κε  θιάζε κφλσζεο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ 

αμηνιόγεζεο 

  

14. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

  

15. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ηχπνπ IoT  κέζσ κίαο 

εθ ησλ αθφινπζσλ δχν ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ ζηήξημεο 

(ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ 

πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA 

Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα 

ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε 

πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε 

ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην 

ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. 

https://www.zhagastandard.org/products.html 

  

16. Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα 

θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο 

(dimming) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο 

ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία.  

  

17. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 

18kg 

  

18. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε 

πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

  

19. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε 

ειεθηξηθφ δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

  

20. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015 
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21. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) 

EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, 

ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, 

ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

  

22. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

  

23. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC+ γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

  

24. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ θαηαζθεπαζηή 

  

25. Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ 

EULUMDAT ή IESNA (αξρεία .ldt ή .ies).Σα αξρεία 

απηά πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17025 ή αλαγλσξηζκέλν /εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν 

ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ή 

ελαιιαθηηθά ε αλαγλψξηζε/εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC 

MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί. 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ 

ζα αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ 

(ηχπνο θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, 

ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα 

νδήγεζεο θ.ιπ.). 

  

26. Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο 

θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

±10% 

  

27. Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ. Οη κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη 

επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί 

θαη ην πεγαίν αξρείν DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

  

28. Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θσηηζηηθνχ καδί κε νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην, 

δήισζε, ηερληθή αλάιπζε, θ.ιπ , είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

  

 

3. AΞΟΝΗΚΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

29. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε 

πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε ρξψκα RAL ή AKZO 

επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 
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30. Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass). 

  

31. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε 

λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

  

32. 

 

Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή 

άιιεο θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη 

πιαζηηθέο). 

  

33. Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο 

PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED ζα θέξεη 

ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ 

(PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED κε 

ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο 

κνλάδαο. 

  

34. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη αμνληθνχ ηχπνπ θαηάιιεια 

γηα ηνπνζέηεζε ζε ελαέξην δίθηπν (ηνπνζέηεζε επί 

ζπξκαηφζρνηλνπ). 

  

35. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο 

ηνπιάρηζηνλ IP66 

  

36. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης 

NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά 

αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό ζώκα. 

  

37. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

≥40 oC. 

  

38. Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. 

Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή 

“Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported 

κεγαιχηεξε ησλ 70000 σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ κε LEDκε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή 

“Reported” ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ 

αμηνιόγεζεο. 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ 

LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο 

κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη 

πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ 

φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην 

αμηφπηζην. 
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39. Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 

3000Κ ±5% θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή 

CRI≥70. 

  

40. Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε 

δνθηκήο απηήο ΔΝ60598 

  

41. Σα θσηηζηηθά παξέρνληαη πξνθαισδησκέλα απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο κε κήθνο θαισδίσζεο θαη’ ειάρηζηνλ 

2m. 

  

42. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

  

43. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ηχπνπ IoT  κέζσ κίαο εθ 

ησλ αθφινπζσλ δχν ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ ζηήξημεο 

(ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ 

πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA 

Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα 

ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε 

πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε 

ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην 

ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. 

https://www.zhagastandard.org/products.html 

  

44. Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα 

θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο 

(dimming) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο 

ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

  

45. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 13kg 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιελησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

ηνπ ηππηθνχ θαλάβνπ ΑΥ-21 γηα ηα νπνία ην ζπλνιηθφ 

βάξνο πξέπεη λα κελ μεπεξλά ηα 15kg. 

  

46. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε 

πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

  

47. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ 

δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

  

48. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

  

49. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) 

EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, 

ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, 

ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

  

50. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ηζνδχλακν 

  

51. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
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52. Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ 

EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldtή.ies.).Σα αξρεία απηά 

πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 

17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο 

δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 

ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα 

εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή 

ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα 

αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ 

(ηχπνο θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, 

ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα 

νδήγεζεο θ.ιπ.). 

  

53. Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο 

θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

  

54. Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ. Οη κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη 

επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη 

ην πεγαίν αξρείν DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

  

55. Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

  

    

    

4.ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

56. 

 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην, λα είλαη εληαίν θαη λα 

είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο ζε ρξψκα 

RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

  

57. Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλν γπάιηλν ή πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα 

(temperedglass). 

  

58. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε 

λα κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

  

59. 

 

Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή 

άιιεο θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη 

πιαζηηθέο). 

  

60. Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο 

PCB (κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED ζα θέξεη 

ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πιηθφ PMMA ή ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ 

(PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο νπηηθέο κνλάδεο LED κε 
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ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο 

κνλάδαο. 

61. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη δηαθνζκεηηθνχ νδηθνχ ηχπνπ 

πρ. εκηζθαηξηθνχ ζρήκαηνο ή άιινπ ζρήκαηνο 

δηαθνζκεηηθήο κνξθήο. 

  

62. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο 

ηνπιάρηζηνλ IP66 

  

63. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης 

NEMA ή Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά 

αποθιεηζηηθά ηο θωηηζηηθό ζώκα. 

  

64. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

≥40 °C.  

  

65. Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. 

Ήηνη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή 

“Reported” ζύκθσλα κε TM21-11). 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

LEDchips δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported 

κεγαιχηεξε ησλ 70000 σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ κε LED κε ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή 

“Reported” ζχκθσλα κε ην TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ 

αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ 

LM80 report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο 

κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη 

πνιιαπιά ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ 

φςηλ απηφ πνπ θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην 

αμηφπηζην. 

  

66. Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 

3000Κ ±5%θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή 

CRI≥70. 

  

67. Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ εθηφο απφ ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

ειεθηξνδνηνχκελα ζεκεία ηδηνθηεζίαο ΓΔΓΓΖΔ (5νπ 

αγσγνχ) πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά θιάζε 

κφλσζεο ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε 

δνθηκήο απηήο ΔΝ60598. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ 

ζψκα κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε 
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θιάζε κφλσζεο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε 

βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο 

68. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε 

ζε βξαρίνλα ή/θαη θνξπθή ηζηνχ Φ60mm. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ 

νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα 

θσηηζηηθά λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηζηνχο / 

βξαρίνλεο κε επηηπρία. 

  

69. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

  

70. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ηχπνπ IoT  κέζσ κίαο εθ 

ησλ αθφινπζσλ δχν ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ ζηήξημεο 

(ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ 

πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA 

Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα 

ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε 

πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε 

νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε 

ηεο πξνζθεξφκελεο νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην 

ζχλδεζκν ηνπ ZhagaConsortium. 

https://www.zhagastandard.org/products.html 

  

71. Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα 

θαηάιιεια πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο 

(dimming) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο 

ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

  

72. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 16kg   

73. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε 

πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

  

74. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ 

δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

  

75. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

  

76. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) 

EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, 

ΔΝ 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, 

ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

  

77. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ηζνδχλακν 

  

78. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

  

79. Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ 

EULUMDATι IESNA (αξρεία .ldtή.ies.). Σα αξρεία απηά 

πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 

17025 θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο 

δηαπίζηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 
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ή ην LM79. Ζ δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα 

εθδίδεηαη απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή 

ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα 

αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ 

(ηχπνο θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, 

ζρήκα, πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα 

νδήγεζεο θ.ιπ.). 

80. Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο 

θαη ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10% 

  

81. Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ 

κνληέινπ. Οη κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη 

επηπξφζζεηα ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη 

ην πεγαίν αξρείν DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

  

82. Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θσηηζηηθνχ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

  

 

5.ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΦΑΝΑΡΗ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

83. 

 

 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο 

ζε ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

  

84. Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν 

γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass), είηε ελαιιαθηηθά ην 

θσηηζηηθφ ζα θέξεη πεξηκεηξηθφ θάιπκκα απφ πνιπθαξβνληθφ 

πιηθφ(PC). 

  

85. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ 

επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

  

86. 

 

Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή άιιεο 

θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

  

87. Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB 

(κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ 

θαθφ, ν νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή 

ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο 

νπηηθέο κνλάδεο LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ 

εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

  

88. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ζρήκαηνο θαλαξηνχ κνληέξλνπ ή 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ.  
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89. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ/ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ 

IP66 γηα ηελ νπηηθή κνλάδα θαη ηνπιάρηζηνλ IP55 γηα ην ηκήκα 

ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ. 

  

90. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή 

Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο 

θωηηζηηθό. 

  

91. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

  

92. Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη 

λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” 

ζύκθσλα κε TM21-11). 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips 

δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε ησλ 70000 

σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LED κε 

ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” ζχκθσλα κε ην 

TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ 

θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 

report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά 

ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ 

θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο 

εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

  

93. Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5% 

θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

  

94. Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο 

απηήο ΔΝ60598 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα κε 

θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε θιάζε 

κφλσζεο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία 

κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο 

  

95. Σα θσηηζηηθά παξέρνληαη πξνθαισδησκέλα απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπο κε κήθνο θαισδίσζεο θαη’ ειάρηζηνλ 5m. 

  

96. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε 

θνξπθή ηζηνχ Φ60mm. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ νπνηαδήπνηε ηπρφλ 

πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα θσηηζηηθά λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνπο πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε επηηπρία. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπαζηεί θαη σο θξεκαζηνχ ηχπνπ ζε απφιεμε 1΄΄ ή 

ελαιιαθηηθά ¾’’ (κηα εθ ησλ δπν). Δηεσθρηλίδεηαη πως 441 
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ηεκάτηα ηοσ ηύποσ LT-1 πρέπεη λα θαηαζθεσαζηούλ ως θρεκαζηά. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ νπνηαδήπνηε ηπρφλ 

πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα θσηηζηηθά λα θξεκαζηνχλ ζηνπο 

πθηζηάκελνπο βξαρίνλεο κε επηηπρία. 

97. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

  

98. Δλαιιαθηηθή 1:  

Tνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ειεγθηή 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ IoT. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη 

λα είλαη εμνπιηζκέλα θαηά ζπλέπεηα κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο 

βάζεηο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο 

ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε 

ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο 

νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ 

ZhagaConsortium. https://www.zhagastandard.org/products.html 

Δλαιιαθηηθή 2:  

Πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ειεγθηή π.ρ. ζηνλ 

ηζηφ.  

Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ θσηηζηηθψλ  ηχπνπ 

θαλαξηνχ, ε απαίηεζε γηα βάζε NEMA ή Zhaga δελ είλαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ . Ο 

ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε άιιν 

ζεκείν εθηφο ηνπ θσηηζηηθνχ π.ρ. ζηνλ ηζηφ κε θαηάιιειε 

βάζε. Απνθιείνληαη επεκβάζεηο ζην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα 

επεξέαδαλ ηε ζηεγαλφηεηα  (ΗΡ) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  

Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε θαηάιιειε δηαζχλδεζε 

ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ ειεγθηή ζηελ εμσηεξηθή βάζε.  

  

99. Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια 

πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, 

ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

  

100 Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 12kg   

101. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο 

θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

  

102. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ 

δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

  

103. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

  

104. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC 

(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-

3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, EN 

  

https://www.zhagastandard.org/products.html
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61000-3-2, EN 61000-3-3 

105. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν   

106. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

  

107. Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι 

IESNA (αξρεία .ldtή.ies.). Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ 

παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ 

εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ 

δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα 

αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο 

θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο 

LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ.). 

  

108. Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο 

θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10% 

  

109. Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Οη 

κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή PDF θαη επηπξφζζεηα ηεο 

εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην πεγαίν αξρείν 

DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

  

110. Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

  

 

6.ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΚΟΡΤΦΖ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

111. 

 

Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή πνχδξαο 

ζε ρξψκα RAL ή AKZO επηινγή ηεο ππεξεζίαο. 

  

112. 

 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα κπνξεί λα θέξεη 

1. είηε πεξηκεηξηθφ πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα. 

2. είηε θνίιν πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα  

3. είηε επίπεδν πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα  

4. είηε ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν γπάιηλν θάιπκκα 

(temperedglass) 

Λφγσ πνηθηιίαο ζρεκάησλ ησλ θσηηζηηθψλ θνξπθήο ην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν επαθίεηαη ζηελ επηινγή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο ηνλίδεηαη πσο δελ επηηξέπνληαη ιχζεηο 

ακηγψο νδηθνχ θσηηζηηθνχ ζε post top δηάηαμε. Σν ζρήκα ηνπ 

θσηηζηηθνχ δειαδή ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε δηαθνζκεηηθφ 

θσηηζηηθφ. 

  

113. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κελ 

επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 
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114. Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή άιιεο 

θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη πιαζηηθέο). 

  

115. Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB 

(κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ 

θαθφ, ν νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή 

ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο 

νπηηθέο κνλάδεο LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ αινπκηλίνπ 

εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

  

116. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο 

ηνπιάρηζηνλ IP66 

  

117. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή 

Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο 

θωηηζηηθό ζώκα. 

  

118. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 °C. 

  

119. Ζ απνκείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ην 20% ζε  δηάζηεκα 70000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη 

λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ην L80≥70000h (ηηκή “Reported” 

ζύκθσλα κε TM21-11). 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ LEDchips 

δηαζέηνπλ κνληέια κε ηηκή L80 reported κεγαιχηεξε ησλ 70000 

σξψλ ε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε LED κε 

ηνπιάρηζηνλ L80>100000h (ηηκή “Reported” ζχκθσλα κε ην 

TM21-11) ζα πξέπεη λα ιάβεη κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέζσ 

θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο.  

 

Σεθκήξην ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 

report ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά 

ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ 

θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο 

εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

  

120. Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ ±5%  

θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

  

121. Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο 

απηήο ΔΝ60598 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα κε 

θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε θιάζε 

κφλσζεο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία 

κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. 

  

122. Σα θσηηζηηθά παξέρνληαη πξνθαισδησκέλα απφ ηνλ   
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θαηαζθεπαζηή ηνπο κε κήθνο θαισδίσζεο θαη’ ειάρηζηνλ 5m. 

123. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε 

θνξπθή ηζηνχ Φ60mm. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππ’ φςηλ 

ηνπ νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνζαξκνγή απαηηεζεί ψζηε ηα 

θσηηζηηθά λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηζηνχο κε 

επηηπρία. 

  

124. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

  

125. Δλαιιαθηηθή 1:  

Tνπνζέηεζε ζε θνξπθή ηζηνχ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ειεγθηή 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ IoT. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πξέπεη 

λα είλαη εμνπιηζκέλα θαηά ζπλέπεηα κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο 

βάζεηο (ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο 

ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα ιφγνπο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε 

ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε κε ην ζήκα ΕD4i. Σεθκήξην γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο 

νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ 

ZhagaConsortium. https://www.zhagastandard.org/products.html 

Δλαιιαθηηθή 2:  

Πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο ειεγθηή π.ρ. ζηνλ 

ηζηφ.  

Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ θσηηζηηθψλ  ηχπνπ 

θνξπθήο, ε απαίηεζε γηα βάζε NEMA ή Zhaga δελ είλαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ . Ο 

ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε άιιν 

ζεκείν εθηφο ηνπ θσηηζηηθνχ π.ρ. ζηνλ ηζηφ κε θαηάιιειε 

βάζε. Απνθιείνληαη επεκβάζεηο ζην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα 

επεξέαδαλ ηε ζηεγαλφηεηα  (ΗΡ) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε θαηάιιειε δηαζχλδεζε 

ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ ειεγθηή ζηελ εμσηεξηθή βάζε.  

  

126. Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια 

πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, 

ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία.  

  

127. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

15kg 

  

128. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε πιήξεο 

θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

  

129. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ 

δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

  

130. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

  

https://www.zhagastandard.org/products.html
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131. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC 

(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-2-

3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, ΔΝ 61547, EN 

61000-3-2, EN 61000-3-3 

  

132. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηζνδχλακν   

133. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

  

134. Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι 

IESNA (αξρεία .ldt ή .ies.). Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ 

παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ 

εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ 

δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC MRA. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί : 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα 

αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο 

θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, πιήζνο 

LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο θ.ιπ.). 

  

135. Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη ηεο 

θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

  

136. Πξνζθφκηζε θσηνηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θσηνηερληθνχ κνληέινπ. Οη 

κειέηεο πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή pdf θαη επηπξφζζεηα ηεο 

εθηχπσζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη ην πεγαίν αξρείν 

DialuxEvo (.evo) κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

  

137. Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

  

 

 

7. ΠΡΟΒΟΛΔΑ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

138. Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αινπκίλην θαη λα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή βαθή 

πνχδξαο ζε ρξψκα RAL 

  

139. Ζ νπηηθή κνλάδα πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν 

γπάιηλν θάιπκκα (temperedglass). 

  

140. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα 

κελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκππθλψζεσλ 

  

141. Οη εμσηεξηθέο βίδεο ηνπ θσηηζηηθνχ (εθφζνλ δηαζέηεη) ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην πιηθφ ή 

άιιεο θαηάιιειεο αληηζθσξηαθήο ηερλνινγίαο (φρη 
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πιαζηηθέο). 

142. Σα ζηνηρεία LED είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πιαθέηεο PCB 

(κηα ή πεξηζζφηεξεο). Κάζε ζηνηρείν LED θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ 

θαθφ, ν νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ PMMA ή 

ζηιηθφλε ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC).Γεθηέο γίλνληαη επίζεο 

νπηηθέο κνλάδεο LED κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ 

αινπκηλίνπ εληφο ηεο νπηηθήο κνλάδαο. 

  

143. Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο 

ηνπιάρηζηνλ IP66 

  

144. Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ IK08 

Δελ αθορά ηα ζηοητεία ειέγτοσ ηοσ θωηηζηηθού, βάζεης NEMA ή 

Zhaga, αηζζεηήρες, ειεγθηές θοθ, αιιά αποθιεηζηηθά ηο 

θωηηζηηθό ζώκα. 

  

145. Σα πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα ζε  ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ≥40 

°C. 

  

146. Ζ κείσζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ κνλάδσλ LED δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ην 30% γηα  δηάζηεκα 50000 σξψλ. Ήηνη πξέπεη λα 

ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ L70≥50000h (“Reported” ζύκθσλα κε ην 

TM21-11) 

Σεθκήξην απνηειεί ε θαηάζεζε ηνπ LM80 report ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ LED κε ζπλζήθεο κεηξήζεσλ: 

1. Σs 85νC γηα ιφγνπο θνηλήο αμηνιφγεζεο 

2. Ρεχκα νδήγεζεο (If) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην LM 80 report πεξηιακβάλεη πνιιαπιά 

ζεη κεηξήζεσλ (Σs, If) ηφηε ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ απηφ πνπ 

θαιχπηεη ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο 

εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ σο πην αμηφπηζην. 

  

147. Σα LED έρνπλ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 3000Κ 

±5%  θαη δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra ή CRI≥70. 

  

148. Tα θσηηζηηθά έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η ή ΗΗ. 

Σεθκήξην ε πηζηνπνίεζε ENEC ή ε πεγαία έθζεζε δνθηκήο 

απηήο ΔΝ60598 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζψκα 

κε θιάζε Η θαη άιιν κε θιάζε κφλσζεο ΗΗ, απηφ κε θιάζε 

κφλσζεο ΗΗ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία 

κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο. 

  

149. Οη πξνβνιείο θέξνπλ θαηάιιειν εμάξηεκα ηνπνζέηεζεο. Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ππ’ φςηλ νπνηνπδήπνηε είδνπο 

πξνζαξκνγέο απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ησλ 

πξνβνιέσλ. 

  

150. Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 10 KV ή Imax 10kΑ (8/20κs) κέζσ εηδηθνχ 

ππεξηαζηθνχ πξνζηαζίαο (π.ρ. Varistor θνθ). 

  

151. Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ πξνβνιέα δελ μεπεξλάεη ηα 200W θαη ε 

θσηεηλή ξνή ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20.000 lm. 

  

152. O πξνβνιέαο θέξεη νπηηθά πνπ ζα δεκηνπξγνχλ αζχκκεηξε   
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θαηαλνκή θσηφο ζηνC90-C270. 

153. Δλαιιαθηηθή 1:Πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο κε βάζε 

NEMA/Zhaga πάλσ ζηνλ πξνβνιέα 

Οη πξνβνιείο είλαη θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε ειεγθηή 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ηχπνπ IoT. Οη πξνβνιείο πξέπεη λα είλαη 

εμνπιηζκέλνη θαηά ζπλέπεηα κε ηηο εμήο ελαιιαθηηθέο βάζεηο 

(ζηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

1. Βάζε NEMA Socket 7 PIN C136.41 ζηελ 

πεξίπησζε πξφηαζεο ειεγθηή ηχπνπ NEMA Socket 

2. Βάζε Zhaga κε βάζε ην ZhagaBook 18v2. Γηα 

ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε 

πξφηαζεο θσηηζηηθψλ κε ZhagaSocket, ε νηθνγέλεηα 

θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην 

ζήκα D4i. Σεθκήξην γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πηζηνπνίεζε είλαη ε χπαξμε ηεο πξνζθεξφκελεο 

νηθνγέλεηαο (-σλ) ζην ζχλδεζκν ηνπ 

ZhagaConsortium. 

https://www.zhagastandard.org/products.html 

Δλαιιαθηηθή 2: Πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο ηνπνζέηεζεο 

ειεγθηή π.ρ. ζηνλ ηζηό. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πξνβνιέσλ ε απαίηεζε γηα βάζε NEMA 

ή Zhaga δελ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα βξίζθεηαη πάλσ 

ζηνλ πξνβνιέα. Λφγσ ηδηαηηεξφηεηαο θαηαζθεπήο, ν ειεγθηήο 

θσηηζηηθνχ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε άιιν ζεκείν εθηφο 

ηνπ πξνβνιέα π.ρ. ζηνλ ηζηφ κε θαηάιιειε βάζε.   

Απνθιείνληαη επεκβάζεηο ζην θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα 

επεξέαδαλ ηε ζηεγαλφηεηα  (ΗΡ) ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε θαηάιιειε δηαζχλδεζε 

ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ ειεγθηή ζηελ εμσηεξηθή βάζε. 

  

154. Οη Drivers ησλ θσηηζηηθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηα θαηάιιεια 

πξσηφθνιια ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο (dimming) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ, 

ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

  

155. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ θσηηζηηθψλ δελ μεπεξλά ηα 20kg   

156. O ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ θσηηζηηθψλ (PowerFactor) ζε 

πιήξεο θνξηίν είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.9 

  

157. Σα θσηηζηηθά είλαη θαηάιιεια γηα ζχλδεζε ζε ειεθηξηθφ 

δίθηπν νλνκαζηηθήο ηάζεο 230V/50Hz. 

  

158. Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

  

159. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζπκκφξθσζε κε LVD (2014/35/EU) EMC 

(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU), ΔΝ 60598-1, ΔΝ 60598-

2-5 ή EN 60598-2-3, EN 62471 ή IEC / TR 62778, ΔΝ 55015, 

ΔΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

  

160. Πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ηζνδχλακν 

  

161. Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή 10 έηε. Γήισζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

  

162. Πξνζθφκηζε θσηνκεηξηθψλ αξρείσλ ηχπνπ EULUMDATι 

IESNA (αξρεία .ldtή.ies.).Σα αξρεία απηά πξέπεη λα έρνπλ 

παξαρζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17025 θσηνκεηξηθφ 

  

https://www.zhagastandard.org/products.html
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εξγαζηήξην ην νπνίν ζηνπο ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην EN-13032 ή ην LM79. Ζ 

δηαπίζηεπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηνπ ΔΑ-MLA ή ηνπ IAF – ILAC MRA. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί. 

 

Μαδί κε ηα θσηνκεηξηθά αξρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

Ζ έθζεζε θσηνκέηξεζεο θαηά EN-13032 ή LM79 πνπ ζα 

αθνξά ηελ πξνζθεξφκελε δηακφξθσζε θσηηζηηθνχ (ηχπνο 

θσηηζηηθνχ κε ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ κέγεζνο, ζρήκα, 

πιήζνο LED, ηχπν LED, θαθφ δηάρπζεο, ξεχκα νδήγεζεο 

θ.ιπ.). 

163. Ζ κέγηζηε αλνρή επί ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ηεο ηζρχνο θαη 

ηεο θσηεηλήο ξνήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10% 

  

164. Δπίζεκν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ 

θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπιιάδην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

165. ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα πξέπεη λα έρνπλ δηελεξγεζεί 

δνθηκέο αζθαιείαο έλαληη κε εμνπζηνδνηεκέλεο εηζφδνπ 

(penetration test) απφ αλεμάξηεην θνξέα, λα ξπζκηζηεί θαη 

εμνπιηζηεί θαηάιιεια ψζηε λα κελ ππάξμεη νηαδήπνηε 

εηζβνιή. 
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166 Σν θεληξηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο(CMS) πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί πξσηφθνιια αζθαιείαο TLS 1.2 θαη HTTPS.  

  

167 Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί 

αλαβάζκηζε (update) ζην ινγηζκηθφ (firmware) θάζε ζπζθεπήο 

ειεγθηή θσηηζηηθνχ. Σν ζχζηεκα έρεη δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο αλαβαζκίζεηο ζην ζχλνιν ησλ 

ειεγθηψλ.  

  

168. Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ CMS, πξέπεη λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο 

ρξεζηψλ θαη αληηζηνίρηζεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνθίι 

ρξήζεο. ηνπο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη εθηθηφ λα απνδίδνληαη 

πξνλφκηα ρξήζεο (ξφινη) θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο 

κέζα ζην ζχζηεκα. 

  

169. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξφζθιεζε ζην ρξήζηε κέζσ email ην 

νπνίν ζα πεξηέρεη έλαλ ελεξγφ ζχλδεζκν (activelink), ν νπνίνο 

ζα θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηελ δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ 

θσδηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαλείο (νχηε ν δηαρεηξηζηήο) ζα 

γλσξίδεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

  

170. Σν ινγηζκηθφ CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί, 

ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη πξνθίι ρξήζεο ψζηε λα είλαη 

εθηθηφο ν έιεγρνο πνπ έρεη απνδνζεί ζε θάζε πξνθίι ρξεζηψλ 

π.ρ. πνηεο νζφλεο βιέπεη θάζε πξνθίι, ηη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηη 

ειεγρφκελα ζηνηρεία (assets) βιέπνπλ νη ρξήζηεο θιπ.  

  

 

9.ΔΛΔΓΚΣΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

171. Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο είηε γηα 

ηνπνζέηεζε ζε βάζε NEMA (ANSI C136.41) ή ζε 

πηζηνπνηεκέλε βάζε Zhagabook 18/ANSI C136.58. 

Σεκεηώλεηαη πως οη δσο επηιογές είλαη ελαιιαθηηθές θαη κπορεί 

λα προζθερζεί είηε ε κηα είηε ε άιιε, ζηελ ειεύζερε επηιογή ηοσ 

ζσκκεηέτοληα. 

Σεκεηώλεηαη επίζες πως θάζε ζσκκεηέτοληας κπορεί λα 

προζθέρεη θαη ζσλδσαζκό NEMΑ/Zhaga, δειαδή κέρος ηωλ 

θωηηζηηθώλ ειεγθηές ηύποσNEMAθαη κέρος ηωλ θωηηζηηθώλ 

ειεγθηές ηύποσ Zhagaεθ’ όζολ δηαζθαιίδεηαη ε 

δηαιεηηοσργηθόηεηα ηοσς. 
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172 ηελ πεξίπησζε Zhaga, νη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη θαηάZhaga D4i.  

  

173 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά 2014/53/EU 

(RED) 

  

174. Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ 

ηνπιάρηζηνλ ελφο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο (ελφο driver). 

  

175. Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο απφ 

εηζρψξεζε λεξνχ θαη ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 (ηνπνζεηεκέλνη 

ζηελ αληίζηνηρε βάζε) θαη βαζκφ πξνζηαζίαο έλαληη θξνχζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08. 

  

176. Πξναηξεηηθά, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη 

ελζσκαησκέλν δέθηε GlobalPositioningSystem (GPS).  

  

177 Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα κπνξεί λα αληρλεχεη θαη λα 

αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα  

10. θάικα Driver 

11. θάικα ειεγθηή 

12. Απψιεηα ηζρχνο  

13. Απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο κνλάδαο LED. 

14. Γεδνκέλα ειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ 

  

178 Πξναηξεηηθά, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα έρεη 

ελζσκαησκέλν θσηνθχηηαξν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

ειέγρεηαη ην ON/OFF κε βάζε ξπζκηδφκελα επίπεδα αλαθνξάο 

(lux). Θα πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο ελζσκαησκέλν 

αζηξνλνκηθφ ξνιφη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ON/OFF ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην θσηνθχηηαξν δελ δνπιέςεη επηηπρψο. Tν 

ελζσκαησκέλν αζηξνλνκηθφ ξνιφη ππνινγίδεη ηελ απγή / δχζε 

ηνπ ειίνπ κε βάζε ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο.  

  

179 Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη 

λαεπαλαπξνγξακκαηίδεηαηκέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ CMS, κε 

πξνθίι ιεηηνπξγίαο αλάινγν ησλ εθάζηνηε απαηηήζεσλ 

ιεηηνπξγίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνγξακκαηηζκφο αθνξά 

κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Έλαπζε ή θαηζβέζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ θσηνθχηηαξνπ 

 Έλαπζε ή θαηζβέζε κε ηε ρξήζε ηνπ αζηξνλνκηθνχ 
ξνινγηνχ 

 Ρχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ζε δηάθνξα επίπεδα 

αλάινγα ηεο ψξαο ηεο εκέξαο 

 Ρχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο αλάινγα ηελ εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο 

  

180 Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειέζεη 

ηνπιάρηζηνλ 6 εληνιέο ξχζκηζεο θσηεηλήο ξνήο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο λχθηαο (π.ρ. dimming, έλαπζε, ζβέζε) 

  

181 Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα δέρεηαη πξνγξάκκαηα 

εμαίξεζεο κε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ ην βαζηθφ 

πξφγξακκα. Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία 

νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ εμαηξέζεσλ γηα θάζε πξνθίι dimming. 

Οη εμαηξέζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

νη εμήο: 

4. Βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ. Κάζε κέξα 

κεηαμχ κηαο αξρηθήο κέξαο θαη κηαο ηειηθήο.  

5. Βάζεη εκέξαο: Κάζε Γεπηέξα, Σξίηε, Σεηάξηε … 

άββαην ή Κπξηαθή.  

6. Βάζεη δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ πνπ ελδερνκέλσο είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ζηνλ ειεγθηή θσηηζηηθνχ 
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182 Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα κπνξεί λα δερζεί 

ρεηξνθίλεηεο εληνιέο απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνχ CMS, ηηο νπνίεο θαη ζα εθηειεί κε ηελ ιήςε 

ηνπο παξαθάκπηνληαο (override)ηνπθηζηάκελν πξνθίι 

ιεηηνπξγίαο.  

  

183 Ο ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη 

θαη’ ειάρηζηνλ: 

7. Σελ ηζρχ ηνπ θσηηζηηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ ειεγθηή, ζε Watts 

8. Σελ ηάζε ηξνθνδνζίαο, ζε Volts 

9. Σν ξεχκα εηζφδνπ, ζε Ampere 

10. Σελ ζσξεπηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθαηαλάισζεο ηνπ 

ειεγθηή, ζε kWh 

11. Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ 

12. Σνλ ζπληειεζηή ηζρχνο 

  

184 ηελ πεξίπησζε χπαξμεο θάπνηνπ ζπλαγεξκνχ (alarm), ν 

ειεγθηήο θσηηζηηθνχ πξέπεη λα ζηέιλεη άκεζα ηελ πιεξνθνξία 

ζην ινγηζκηθφ CMS. 

  

 

10. ΑΤΡΜΑΣΟ ΓΗΚΣΤΟ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

185. Βαζίδεηαη ζε αλνηθηφηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν φπσο πρ. 

LwM2M 
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186. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ ειεγθηέο 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.Οη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ είηε: 

α) Ο θαζέλαο απηφλνκα κε ην δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

β) Δλαιιαθηηθά ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ 

λα επηθνηλσλνχλ κε ην δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

(ιεηηνπξγψληαο σο θφκβνη επηθνηλσλίαο) εμππεξεηψληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηνπο γεηηνληθνχο ζε απηνχο ειεγθηέο. Οη 

ηειεπηαίνη έρνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή κφλν ηε δπλαηφηεηα 

ηνπηθήο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαοκε ηνπο γεηηνληθνχο ειεγθηέο, 

κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη έκκεζα ε κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε αλαινγία ησλ ειεγθηψλ κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

ζην δίθηπν θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, εθηφο ηεο ηνπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ζα έρνπλ δπλαηφηεηα 

κφλν ηνπηθήο επηθνηλσλίαο δελ πεξηνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάζε 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. Δπνκέλσο κπνξνχλ λα πξνζθεξζεί 

ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηχπσλ ειεγθηψλ 

θσηηζηηθψλ αξθεί λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξίηεο 

ελδηάκεζεο ζπζθεπέο (εθηφο ησλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ ηεο πεξίπησζεο (β)) πνπ νκαδνπνηνχλ ηνπο ηνπηθνχο 

ειεγθηέο (ειεγθηέο ηνκέα –segmentcontrollers) 

  

187. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε, ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ ζπλδέεηαη 

απηφκαηα κε ην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ θαη δεκηνπξγνχληαη 

απηφκαηα νη απαξαίηεηεο ξνέο δεδνκέλσλ γηα ηελ επηθνηλσλία 

κε ηνCMS. H εγγξαθή ηνπ controller πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα. Οη ειεγθηέο θσηηζηηθψλ δελ απαηηείηαη λα 

«εγγξάθνληαη» ζε θάπνηνλ segmentcontroller θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε / παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

δηαζθαιηζκέλε, πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε, θαη ρσξίο αλάγθε 

θακίαο ρεηξνθίλεηεο εξγαζίαο (πιελ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

ειεγθηή ζην θσηηζηηθφ) 

  

188. Σν αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσληψλ πξέπεη λα ζπγρξνλίδεη ην 

ξνιφη ηνπ αζχξκαηνπ ειεγθηή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πσο νη 

εληνιέο θσηηζκνχ εθηεινχληαη ζηελ ζσζηή ψξα θαζψο θαη 

πσο ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα θαη νη ζπλαγεξκνί θέξνπλ ηε 

ζσζηή έλδεημε ψξαο (timestamp) 

  

 

11. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ CMS 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

189. Ζ δηεπαθή ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ (User Interface) ζα είλαη 

webbased θαη πξνζβάζηκε κέζσ θνηλψλ θπιινκεηξεηψλ ελδεηθηηθά 

Safari, Chrome, Firefox. 

  

190. Σν ινγηζκηθφ CMS πξέπεη λα κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα 

ελφο πξνθίι ρξήζεο (θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε απηφ) κε ζθνπφ λα απαγνξεχεη ηνπιάρηζηνλ: 

1. Απνζηνιή ρεηξνθίλεησλ εληνιψλ ζηα θσηηζηηθά 

2. Σξνπνπνίεζε δεδνκέλσλinventory 

3. Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ  

4. Σξνπνπνίεζε ησλ σξηαίσλ πξνγξακκάησλ 
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5. Γεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ δξάζεο 

6. Γεκηνπξγία ή επεμεξγαζία αλαθνξψλ 

191 Σν ινγηζκηθφ CMS έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί, 

επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαγξάθεη αληηθείκελα (θσηηζηηθά), είηε κέζσ 

RESTful API είηε κέζσ ρεηξνθίλεηεο πξνζζήθεο κε αξρείν CSV.  

  

192. To ινγηζκηθφ CMS επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα 

«ζπλδένπλ» ή λα «απνζπλδένπλ» έλαλ ειεγθηή θσηηζηηθνχ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θσηηζηηθφ, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα 

αθαηξείηαη ή/θαη αληηθαζίζηαηαη έλαο αζχξκαηνο ειεγθηήο. (π.ρ. 

ζηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ειεγθηή ή θσηηζηηθνχ) 

  

193. Σν ινγηζκηθφ CMS έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη νκάδεο 

θσηηζηηθψλ (Groups) θαη λα νξγαλψλεη ηα θσηηζηηθά κε 

επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο (φπσο πρ. Ολνκαζία Οδνχ, Αξηζκφο Ηζηνχ, 

ID, ρξψκα θνθ) 

  

194. Σν ινγηζκηθφ CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

αλαδεηήζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θσηηζηηθά, ειεγθηέο 

θσηηζηηθψλ,cabinets, ή άιιν αληηθείκελν, κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ δηεχζπλζε ηνπο, γεσγξαθηθή νκάδα, 

φλνκα, αλαγλσξηζηηθφ ή νπνηαδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ. 

  

195. Σν ινγηζκηθφ CMS παξέρεη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θσηηζηηθνχ (ή άιισλ ζηνηρείσλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη’ 

ειάρηζην ησλ αθφινπζσλ: 

1. Γηεχζπλζε 

2. ηνηρείαθσηηζηηθνχ 

3. εηξηαθφο αξηζκφο ειεγθηή θσηηζηηθνχ 

  

196. Σν ινγηζκηθφ CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ νη ίδηνη ηα δηθά ηνπο πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

  

197. Σν ινγηζκηθφ CMS θέξεη ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν OpenStreetMap 

ή ελαιιαθηηθά νπνηνδήπνηε άιιν ηππνπνηεκέλν ραξηνγξαθηθφ 

ζχζηεκα.  

  

198. Σν ινγηζκηθφ CMS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γξαθηθήο επηινγήο 

πνιιαπιψλ θσηηζηηθψλ (ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληηθεηκέλνπ) γηα 

λα δεκηνπξγεζνχλ ιίζηεο, γηα λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, γηα λα αλαηεζεί ζε απηά έλα πξνθίι 

ιεηηνπξγίαο ή γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ρεηξνθίλεηε εληνιή 

  

199. Σν ινγηζκηθφ CMS απεηθνλίδεη θαη ζα ηξνπνπνηεί αλά πάζα ζηηγκή 

ηηο ξπζκίζεηο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθίι ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

ζπλαγεξκψλ) θαη λα απνζηέιιεη ηηο ξπζκίζεηο απηέο ζηνπο ειεγθηέο 

θσηηζηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  ή ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, φηαλ 

δειαδή ην δίθηπν θσηηζκνχ ζα είλαη ειεθηξνδνηεκέλν. 

  

200. Σν ινγηζκηθφ CMS ζπιιέγεη φινπο ηνπο ζπλαγεξκνχο θαη ηηο 

εηδνπνηήζεηο απφ ηνπο ειεγθηέο θσηηζηηθψλ 

  

201. Σν ινγηζκηθφ CMS παξέρεη αλαθνξέο ζπληήξεζεο 

(maintenancereports) παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα θσηηζηηθά κε 

πξνβιήκαηα 

  

202. Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο (reports) 

αλάιπζεο ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ CMS 

κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο φπσο ελδεηθηηθά 

 Καηάινγνο θσηηζηηθψλ, φπνπ ν ειεγθηήο θσηηζηηθνχ δελ 

έρεη επηθνηλσλήζεη γηα πεξηζζφηεξεο απφ πρ. 24 ψξεο 

 Καηάινγνο θσηηζηηθψλ κηαο γεσγξαθηθήο νκάδαο, πνπ 
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έρνπλ ζθάικα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πρ. 15 

εκέξσλ  

203. Σν ινγηζκηθφ CMS εμάγεη ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ (reports) 

ζε κνξθή αξρείνπ PDF 

  

204. Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

αλσηέξσ αλαθνξψλ θαη λα ζηέιλεη ην απνηέιεζκα κέζσ email ζε 

κηα ιίζηα απφ επηιεγκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

  

205. To ινγηζκηθφ CMS παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξάο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ ζσξεπηηθήο 

θαηαλάισζεο (kWh) πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνλ θάζε ειεγθηή, 

γηα θάζε γεσγξαθηθή νκάδα πνπ επηιέγεηαη απφ ην ρξήζηε, γηα κηα 

πεξίνδν πνπ νξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. Θα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

1. Σελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε kWhζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα (group) θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 

2. Σελ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη ζε ζχγθξηζε κε 

ππνζεηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο 

θσηεηλήο ξνήο ησλ θσηηζηηθψλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν 

  

206 Σν ινγηζκηθφ CMS κπνξεί λα δεκηνπξγεί, επεμεξγάδεηαη θαη λα 

δηαγξάθεη πξνθίι ιεηηνπξγίαο ηα νπνία πεξηέρνπλ ρξνληθέο εληνιέο. 

(δειαδή Power ON, Power OFF ή επίπεδα κεηαβνιήο ηζρχνο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο.  

  

207 Σν ινγηζκηθφ CMS επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα 

ζηέιλνπλ ρεηξνθίλεηεο εληνιέο ON, OFF, dimming, ζε έλα 

θσηηζηηθφ ή θαη ζε νκάδα θσηηζηηθψλ.  

  

208 ηελ πεξίπησζε χπαξμεο αηζζεηήξσλ παξνπζίαο. θίλεζεο, θ.ιπ., ην 

ινγηζκηθφ CMS ζα ξπζκίδεη πνηνο αηζζεηήξαο αιιεινεπηδξά κε 

πνηνλ ειεγθηή θσηηζηηθνχ.  

  

209. Σν ινγηζκηθφ CMS επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηα 

δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ αλά εκέξα (αξηζκφο ελεξγνπνηήζεσλ – 

triggers) 

  

210 To ινγηζκηθφ CMS παξέρεη κηα δηεπαθή ρξήζηε γηα ηελ ξχζκηζε 

ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ ησλ αηζζεηήξσλ.  

1. Καηάινγν ειεγθηψλ θσηηζηηθψλ πνπ αιιεινεπηδξνχλ κε 

θάζε αηζζεηήξα 

2. Σν επίπεδνθσηηζκνχ πνπ ζα εθαξκφδεηαη φηαλ ππάξρεη 

αλίρλεπζε απφ ηνλ αηζζεηήξα 

3. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν αληίζηνηρνο 

ειεγθηήο θσηηζηηθνχ ζα δηαηεξεί ην πςειφ επίπεδν 

θσηηζκνχ  

  

211. Σν ινγηζκηθφ CMS δηαζέηεη δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ 

(ApplicationProgrammingInterface - API), γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κέζσ ελφο δηεζλψο ηππνπνηεκέλνπ 

πξσηνθφιινπ δηεπαθήο (standardsoftwareAPI) ηφηε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη επηπξφζζεηε βαζκνινγία κέζσ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ 

αμηνιόγεζεο. 

  

 

12. ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΠΑΡΟΤΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

212 

Tν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη 
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δπλακηθά πξνζαξκνζηηθφ θσηηζκφ κέζσ ηεο ρξήζεο 

αηζζεηήξσλ PassiveInfraRed (PIR)ή ηζνδχλακσλ. 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δπλακηθνχ θσηηζκνχ, ζα 

ηνπνζεηεζεί έλα πιήζνο ζπζθεπψλ PIR (κε θαηάιιειε βάζε 

γηα ηνπνζέηεζε ζε ηζηφ θαη θαηάιιειν αζχξκαην ειεγθηή) ζε 

πιαηείεο, πεδφδξνκνπο, πάξθα εληφο ηνπ Γήκνπ. Ζ κέζνδνο 

θαηαζθεπήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ δελ πεξηνξίδεηαη, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη ζα 

εγθαηαζηαζνχλ κε νξζφ ηξφπν ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη δειαδή, λα 

ηνπνζεηήζεη κε ζσζηφ ηξφπν, ζε ζσζηφ χςνο θαη ζε ζσζηά 

ζεκεία ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

πξνγξακκαηίζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια ζελάξηα δξάζεο ζε θάζε πεξηνρή 

εθαξκνγήο. 

 

13. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

213 

Αλαθνξά ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

νδνθσηηζκνχ θαη ησλ ειεγθηψλ, γηα κειινληηθή επέθηαζε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο / δνκέο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ 

έιεγρν π.ρ. πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

θ.ν.θ. κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο έμππλνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη είηε απφ ηνλ 

πάξνρν ηνπ ινγηζκηθνχ CMS ή απφ θάπνην άιιν ηξίην κέξνο 

κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ην ζχζηεκα θσηηζκνχ CMS. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

εθαξκνγψλ: 

1. Μέηξεζε θίλεζεο θαη πιήζνπο 

2. Αλίρλεπζε ειεχζεξνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

3. Πνηφηεηα αέξα θαη παξαθνινχζεζε 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

4. Αλίρλεπζε ζνξχβνπ 

θ.ν.θ 

  

14. Παξνρή ππεξεζηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ ησλ νδηθώλ αμόλσλ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

214.  

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ησλ 

ειεγθηψλ, ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νδνθσηηζκνχ (ΗνΣ), γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, γηα 120 

κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ Α1 θαη Α2. 

  

 

 

15. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 

α/α Απαίηεζε     ΝΑΗ/ΟΥΗ      ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

215. Καιψδην 3x1,5 mm2, πνπ ζπλδέεη ην θσηηζηηθφ ζψκα κε ην   
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αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ. 

ΚΑΛΩΓΗΟ H05VV-U 3G1,5 (ΝΤΜ) 

Σα θαιψδηα ηχπνπ H05VV-U ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 563-HD 21.4 νλνκαζηηθήο 

ηάζεο 300/500 V. Ο αγσγφο ζα είλαη απφ κνλφθισλν καιαθφ 

αλνπηεκέλν ραιθφ, ε κφλσζε ζα είλαη απφ PVC θαη ε 

επέλδπζε απφ PVC. Θα πξνζθνκηζζεί ISO 9001 ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο CE ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

216. Δγγχεζε:  Σνπιάρηζηνλ 2 έηε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Απαηηείηαη επηπιένλ ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή (ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα πξνκεζεπηή) πεξί ειάρηζηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο 2 εηψλ. 

Ζ έλλνηα ηνπ πξνκεζεπηή ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά 

δεκνπξαηεζεί πξνκήζεηα.  ε πεξίπησζε πνπ δεκνπξαηεζεί 

έξγν ζα αλαθεξζεί ε εγγχεζε κφλν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

  

217. πλνιηθφ εθηηκψκελν κήθνο γηα φια ηα θσηηζηηθά πνπ 

απαηηείηαη: 10ρικ 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Ζκεξνκελία:................... 

 

 

 

 

 

                                        Τπνγξαθή & θξαγίδα 

                                   Γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α     ΙΙΙ 

 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ 
ΓΕΟΙΜΘ Δ/ΟΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΕΤΓΩΟ   
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ          
TMHMA ΞΕΝΕΦΩΟ, ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ & ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ». 

                                  CPV: 34993000-4, 32441200-8, 51110000-6, 50232100-1 

 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  1
ν
. Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 

Αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Υφμβαςθσ Σρομικειασ και Σαροχισ Χπθρεςιϊν (Ξεικτι Υφμβαςθ), είναι: 

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ 43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, για τθν αντικατάςταςθ των 

υφιςταμζνων, θ προμικεια και τοποκζτθςθ αςφρματων ελεγκτϊν φωτιςτικϊν εξοπλιςμοφ για τθν 

διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ και θ Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ 

απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, και ο 

προγραμματιςμόσ τθσ πλατφόρμασ IoT.  

 Θ παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του δικτφου και ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ και οι 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και  αποκατάςταςθσ βλαβϊν φωτιςτικϊν ςε βάκοσ δεκαετίασ. 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 ζτθ.  Δυο ζτθ για τθν προμικεια του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ και τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και 10 ζτθ για παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ. Ματά τθ διάρκεια των δυο ετϊν τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ είναι 

υπεφκυνοσ για τθ ςυντιρθςθ των τμθμάτων τθσ ςταδιακισ εγκατάςταςθσ.  

Ειδικότερα   το αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνει τισ κάτωκι διακριτζσ ομάδεσ: 

Ομάδα  A: Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων  

Α.1 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ 43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, 
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Ρ ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν αντικατάςταςθ  43.678 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, όπωσ αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά ςτθν παροφςα μελζτθ   και κα υλοποιιςει το ςφνολο των προβλεπόμενων ςτθ  μελζτθ εργαςιϊν για  

τθν εγκατάςταςθ και αναβάκμιςθ των απαιτοφμενων υποδομϊν. Επιπλζον κα εξαςφαλίςει τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ λειτουργίασ του Υυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, ςτα 

πλαίςια του ΙοΦ. Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί μζςα ςε δφο ζτθ 

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Α.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ  εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των 

οδικϊν αξόνων.  

Ρ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του πάγιου κινθτοφ εξοπλιςμοφ που 

κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν απρόςκοπτθ, αςφαλι και ςφγχρονθ λειτουργία του Υυςτιματοσ Φωτιςμοφ και 

τθν παροχι των υπθρεςιϊν, κακϊσ κα αναλάβει τθν προμικεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθλε-

διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ του. 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ Ομάδασ Α (Α1 και Α2) κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δφο ετϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ομάδα Β 

Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων του Διμου 

Ακθναίων 

Ρ ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Υυςτιματοσ Ρδοφωτιςμοφ, θ οποία ςυνίςταται κατά βάςθ 

ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για 10 ζτθ (δζκα) ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ του 

Φμιματοσ Α.1 και Α.2. Από τθ ςυντιρθςθ εξαιρείται το εναζριο και υπόγειο δίκτυο οδοφωτιςμοφ. 

Αναλυτικά ςτοιχεία παρατίκενται ςτο παρόν τεφχοσ και ειδικότερα ςτα κεφάλαια 3 και 4 των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν.   

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
. Αμία Αληηθεηκέλνπ ύκβαζεο – πκβαηηθά ζηνηρεία: 

 

Θ αξία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι: 53.655.680,40€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ), κα βαρφνει τον 

κωδικό: ΜΑ.7135.044/Φ.62 και κα αναλφεται ωσ εξισ: 1.000€ το ο.ζ.2021, 33.932.864,80€ το ο.ζ.2022,  

12.455.252,37€  το ο.ζ. 2023, 7589.250,08€ κατϋ ζτοσ τα ο.ζ.  2024-2032 & 442.312,51€ το ο.ζ. 2033.  

Φο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα αποτελείται από: 

Ομάδα Α: 46.073.179.60€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 

                   Θ οποία αναλφεται ςε Α1: Σρομικεια Χλικϊν και Α2: Εργαςίεσ.  

Ομάδα Β. 

 Συντιρθςθ: 7.582.500,80€  (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 
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Φα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ είναι : 

1. Σερληθή Έθζεζε. 

2. Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο. 

3. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

4. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

5. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
.  Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ68: 

- του ν. 4782/2021 (Αϋ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία. 

- τoυ N. 4555/2018 “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των 
Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ -Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των 
αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” 

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

- του Αςτικοφ Μϊδικα, όπωσ ιςχφει,  

1) του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

4) του Ο. 4155/2013 (ΦΕΜ 120Α) «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΥΦ 20, του πρϊτου άρκρου του Ο.4254/2014 (ΦΕΜ 
85/Α/2014), 

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

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

7) του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,69 

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

                                                           
68 Σροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο 

κείμενο και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι 

απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

69 Ξόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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9) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

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

11) του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου 
με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν 
Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι 
των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»70, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 
των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν 
αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 
κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ»71.   

12) του Ο.3852/2010 (Φ.Ε.Μ. 87/7-6-2010, τ. Αϋ), “Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ”, 

13) του Ο. 3463/2006 (Φ.Ε.Μ. 114/8-6-2006, τ. Αϋ), “Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων” (άρκρο 209), 
όπωσ αναδιατυπϊκθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Μ. 42/23-2-
2007, τ. Αϋ) “Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων 
αρμοδιότθτασ Χπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ”, 

14) του Ο. 2939/2001 (Φ.Ε.Μ. Α' 179/6.8.2001), «Υυςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Ρργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Υυςκευαςιϊν και Άλλων 
Σροϊόντων (Ε.Ρ.Ε.Δ.Υ.Α.Σ.) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

15) Ρ Ο. 3021/2002 ( Φ.Ε.Μ. 143Α) άρκρο 4 «Χποχρζωςθ διαςταφρωςθσ ςτοιχείων επιχειριςεων που ςυνάπτουν 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ» 

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

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

18) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

20) του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ. 

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

22) του "ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΧ (ΕΕ) 2016/679 ΦΡΧ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΧ ΜΡΙΟΡΒΡΧΝΙΡΧ ΜΑΙ ΦΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ 
τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν Σροςταςία Δεδομζνων)", 

23) τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ) του Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

24) τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

25) τθσ υπ’ αρικμ. 81381/30555 Απόφαςθσ Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ (ΦΕΜ 3812/28.11.2016, τ.Βϋ) 
«Ζγκριςθ του Ρργανιςμοφ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ του Διμου Ακθναίων Αττικισ», 

26) Μοινι Χπουργικι Απόφαςθ14900/2021  (ΦΕΜ 466/Β/8-2-2021) - για πράςινεσ ςυμβάςεισ. 

                                                           
70 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα 

με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 

εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

71
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε 

ζτοσ. Σρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΣΡΝ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν. 
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ΑΡΘΡΟ  4
ν
. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν:  

α) Ξζςο ετιςιο γενικό κφκλο εργαςιϊν, όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα των τριϊν (3) τελευταίων 

δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, ίςο ι μεγαλφτερο του 100% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ άνευ ΦΣΑ ιτοι: 43.270.710 ευρϊ. 

Αυτό αποδεικνφεται με δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων ςε 

περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του 

γενικοφ κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ 

ιςολογιςμϊν, ι αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν/εγγράφων που εκδίδονται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα. Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα 

μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (100%). Για το 

ςκοπό αυτό ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει καταρχάσ με το ΕΕΕΥ ότι διακζτει τθν ανωτζρω οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια. Υτθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ κα προςκομίςει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα ςφμφωνα με τον 4412/16. 

β) Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ωσ εξισ: 

Μάκε ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ με τον φάκελο «Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ» υποβάλλει και βεβαίωςθ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 

Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), που ζχουν 

υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι Υυμφωνία Δθμοςίων Υυμβάςεων του Σαγκοςμίου Ρργανιςμοφ Εμπορίου, 

θ οποία κυρϊκθκε με τον Ο.2513/1997  και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Μρατϊν αυτϊν, αυτό το 

δικαίωμα. 

Θ βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό οικονομικοφ φορζα 

θμεδαπισ θ αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

Ι) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται, 

ΙΙ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ του αντικειμζνου, 

IΙΙ) τον ΑΔΑΞ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 

ΙV) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα Ρικονομικό Φορζα και δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ 

αυτοφ, που αντιςτοιχεί περίπου ςτο 10% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΣΑ ιτοι: 

4.327.071,00 ευρϊ. 

Υτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιριϊν, το κριτιριο τθσ παραγράφου 2.2.5 μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα 

μζλθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
.  Καηαιιειόιεηα άζθεζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ 

(παραγωγι ι εμπορία φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ). Θ απαίτθςθ αυτι αρκεί να καλφπτεται τουλάχιςτον από ζνα 

μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ. 
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Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 

ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 

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

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 

μθτρϊα.  

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

ΑΡΘΡΟ  6
ν
. Σερληθή-επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί φορείσ  απαιτείται (αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ Ζνωςθσ / Μοινοπραξίασ): 

α) Ματά τθν τελευταία τριετία και μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

να ζχουν εκτελζςει Υφμβαςθ ι Υυμβάςεισ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που να περιλαμβάνουν τθν προμικεια 

και εγκατάςταςθ αρικμοφ φωτιςτικϊν LED, ακροιςτικά ίςο τουλάχιςτον  με το  50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

φωτιςτικϊν LED, που κα εγκαταςτακοφν με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ιτοι  τουλάχιςτον  21.839 τεμάχια 

φωτιςτικϊν ςωμάτων LED. 

β) Ματά τθν τελευταία τριετία και μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

να ζχουν εκτελζςει Υφμβαςθ ι Υυμβάςεισ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που να περιλαμβάνουν τθν προμικεια 

και εγκατάςταςθ πλικουσ τθλεδιαχειριηόμενων φωτιςτικϊν LED ακροιςτικά ίςο τουλάχιςτον με το 25% του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των φωτιςτικϊν LED που κα εγκαταςτακοφν με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ιτοι 10.920 τεμάχια 

τθλεδιαχειριηόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED (τθλεδιαχείρθςθ ςε επίπεδο φωτιςτικοφ  

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ με το προςφερόμενο 

λογιςμικό (όχι αναγκαςτικά τθσ προςφερόμενθσ τεχνολογίασ). Διευκρινίηεται ότι είναι δυνατό τα εν λόγω 

τθλεδιαχειριηόμενα φωτιςτικά να περιλαμβάνονται ςτα φωτιςτικά τθσ απαίτθςθσ (α). 

γ) Οα διακζτουν ζμπειρο και επαρκζσ από πλευράσ αρικμοφ ατόμων διευκυντικό και επιςτθμονικό προςωπικό, 

το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τον ςυντονιςμό του τεχνικοφ προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και 

τον ζλεγχο και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Υτο προςωπικό αυτό κα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτο: 

1. Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ ι Στυχιοφχοσ Ξθχανικόσ, με χρόνο από κτιςεωσ πτυχίου τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 

και αποδεδειγμζνθ εμπειρία, ωσ Διευκυντισ Ζργου ι Εργοταξιάρχθσ εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων ι 

παροχισ υπθρεςιϊν για τουλάχιςτον 3 ζτθ, ο οποίοσ κα απαςχολείται επιτελικά με όλα τα κζματα που 

αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ ι Στυχιοφχοσ Ξθχανικόσ με χρόνο κτιςθσ πτυχίου τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, ο 

οποίοσ να διακζτει αποδεδειγμζνθ ςχετικι εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςε εγκατάςταςθ ι 

ςυντιρθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων οδικοφ φωτιςμοφ LED. Θα φροντίηει για τθν ζντεχνθ και ςφμφωνα με τθν 

ςφμβαςθ, εκτζλεςθ όλων των απαραίτθτων εργαςιϊν ςτον εξοπλιςμό και κα προΐςταται των λοιπϊν αρμοδίων 

τεχνικϊν που κα αςχολοφνται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. Φρεισ (3) τεχνικοί (αδειοφχοι θλεκτροτεχνίτεσ ι αδειοφχοι θλεκτρολόγοι ι πτυχιοφχοι θλεκτρολόγοι 

εργοδθγοί) και αντίςτοιχοσ αρικμόσ βοθκϊν. Ρι τρεισ τεχνικοί κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ ςχετικι 

εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςε εγκατάςταςθ ι ςυντιρθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων οδικοφ 

φωτιςμοφ LED. 

δ) Οα διακζτουν κατ’ ελάχιςτο τρία (3) καλακοφόρα οχιματα. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το κριτιριο (ςθμεία α,β,γ,δ ) αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά 

από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου  οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Υυμβάςεισ και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα παραλαβισ από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ για τθν 

τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου α και β. 

β) βιογραφικά ςθμειϊματα ςτα οποία να τεκμθριϊνεται θ απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

απαίτθςθσ τθσ παραγράφου γ. Για τον Χπεφκυνο Ζργου κεωρείται απαραίτθτθ θ επιπλζον προςκόμιςθ ςχετικϊν 

βεβαιϊςεων από Δθμόςιο Φορζα ι Υυμβάςεων Απαςχόλθςθσ ι Χπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ο. 

1599/1986 υπογεγραμμζνθ είτε με γνιςιο υπογραφισ είτε με ψθφιακι υπογραφι από το νόμιμο εκπρόςωπο 

του εργοδότθ, για απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε Ιδιωτικό Φορζα. Για τθν εμπειρία μετροφνται τα ζτθ απαςχόλθςθσ 

και όχι το ζτοσ κτιςθσ πτυχίου. 

γ) Aποδεικτικά κατοχισ καλακοφόρου ι μίςκωςισ του για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου δ. 

ΑΡΘΡΟ  7
ν
.  πκκόξθσζε κε πξόηππα 

Ρρότυπα που αφοροφν τον οικονομικό φορζα  

Ρ οικονομικόσ φορζασ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με: 

α) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Σοιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο 

τθσ παροφςασ ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

β) Υφςτθμα Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001: 2015 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ, ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

γ) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Χγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ, ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Θ/Ξ εξοπλιςμοφ, και 

δ) Υφςτθμα Διαχείριςθσ Ρδικισ Αςφάλειασ ISO 39001:2012 ι ιςοδφναμο, για δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ . 

Ρι απαιτιςεισ αυτζσ πρζπει να καλφπτονται από κάκε ζνα μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, εκτόσ από τθν (δ) θ 

οποία αρκεί να καλφπτεται από το μζλοσ ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ από τα οποία κα γίνει θ  εγκατάςταςθ και το 

οποίο κα δθλϊνεται ςτθν προςφορά του υποψιφιου  Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ  8
ν
(ΆΡΘΡΟ 26-Ν.4782/21). ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 

και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 
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διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 

ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που  ςχετίηονται με τουσ  τίτλουσ ςπουδϊν  και τα 

επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν  τισ  εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 

φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 72. 

ΑΡΘΡΟ  9
ν 
(ΆΡΘΡΟ - Ν.4782/21). Δγγπήζεηο 

1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  θ οποία κα καλφπτει το 

2% (δφο) τοισ εκατό (%) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον Φ.Σ.Α, ποςοφ  οκτακοςίων εξιντα πζντε 

χιλιάδων τετρακοςίων δϊδεκα ευρϊ και είκοςι λεπτά (865.414,20€).  

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τριάντα (30) θμζρεσ τουλάχιςτον μετά από τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ 

προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν από τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 

ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 

ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

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

εκτζλεςθσ. 

2. «Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ»  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ (άρκρο 72 παρ. 4του ν. 

4412/2016) το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται ο ΦΣΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει δφο διακριτζσ εγγυθτικζσ ωσ κάτωκι: 

 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ΦΠΑ γηα ην ΤΝΟΛΟ Α1 

& Α2, ε δηάξθεηά ηεο ζα είλαη 2 έηε θαη 60 εκέξεο. 

                                                           
72 Σρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ΦΠΑ γηα ην ΤΝΟΛΟ Β 

πνπ ζα απνδεζκεπηεί κεηά ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ Β 

3. «Εγγφηςη προκαταβολήσ 

Ρ ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αιτθκεί προκαταβολι ίςθ με το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ Υτθν περίπτωςθ 

χοριγθςθσ προκαταβολισ, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ 

προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 7 του Ο. 4782/2021. Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ 

από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου 

κακορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ 

εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου και τουσ όρουσ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, 

εφόςον τοφτο ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για 

δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το  αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ  10
ν
–( ΑΡΘΡΑ 30 θ 31  Ν.4782/21). Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, δυνάμει του 

άρκρου 86, ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 87 του Ο.4412/2016, δθλαδι βάςει του κόςτουσ του κφκλου ηωισ των 

προςφερόμενων προϊόντων με χριςθ προςζγγιςθσ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ ςυναρτιςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία προςδιορίηεται από τθν κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςε 

ορίηοντα 10ετίασ και τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

– απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα ακόλουκα : 

 τα ςτοιχεία από τισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ που υποβλικθκαν ςτο πρϊτο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ (μία 
για κάκε κάνναβο υπολογιςμοφ των φωτοτεχνικϊν απαιτιςεων κατά ΕΟ 13201) όπωσ αναλυτικά 
αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Φα λοιπά ςτοιχεία που ηθτοφνται κατά το ςτάδιο υποβολισ προςφορϊν και αναφζρονται αναλυτικά 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι ζκκεςθ. 

Κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε χρονικό ορίηοντα 10ετίασ. 

Βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι το Μόςτοσ Μφκλου Ηωισ (ΜΜΗ) που ορίηεται από τθν κάτωκι ςχζςθ: 

ΚΚΗi = ΚΡi + KE10i 

όπου : 

ΚΡi  είναι το κόςτοσ τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ ςυνολικά που προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά του 

εκάςτοτε ςυμμετζχοντα (άνευ ΦΣΑ), δθλαδι το Μόςτοσ Σρομικειασ, Εγκατάςταςθσ, Νειτουργίασ και 

Υυντιρθςθσ για 10 ζτθ (ςε €). 

KE10i   είναι το κόςτοσ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του νζου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ που 

προτείνει ο εκάςτοτε ςυμμετζχοντασ για n= 10 ζτθ (ςε €). Ρ τφποσ υπολογιςμοφ του KE10i ζχει ωσ εξισ: 

 

Ωσ τιμι βάςθσ υπολογιςμοφ του κόςτουσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ορίηεται θ τιμι των 0,18€/kWh και για τουσ 

λόγουσ του οικονομικοφ μοντζλου κεωρείται μια ετιςια ανατίμθςθ  του κόςτουσ ενζργειασ ίςθ με κ=0,04%. 
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που: 

Εi είναι θ Ματανάλωςθ θλεκτρικισ Ενζργειασ ανά ζτοσ λειτουργίασ (4343,5 ϊρεσ) για το ςφνολο των φωτιςτικϊν 

που προςφζρονται από τον εκάςτοτε υποψιφιο οικονομικό φορζα,  δθλαδι είναι :  Εi = i * 4343,5 (ςε 

kWh/ζτοσ)  όπου Τi είναι θ  ςυνολικι ιςχφσ (ςε kW)  τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων LED 

του εκάςτοτε ςυμμετζχοντα. Δθλαδι το Τi προκφπτει ωσ το άκροιςμα των γινομζνων τθσ ιςχφοσ του κάκε τφπου 

προςφερόμενου φωτιςτικοφ με τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα. 

Ματά τον υπολογιςμό κα λθφκεί υπόψθ θ ιςχφσ ανά φωτιςτικό ςϊμα όπωσ αυτι προκφπτει από τα 

φωτομετρικά αρχεία των μετριςεων κατά LM79, ι ΕΟ 13032»  που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ Φωτοτεχνικζσ 

μελζτεσ , τισ οποίεσ υποχρεοφται να υποβάλει ο οικονομικόσ φορζασ (για κάκε ζνα από τουσ 

κάναβουσφωτοτεχνικϊν μεγεκϊν), κατά τα οριηόμενα ςτθν ΦΕΧΟΙΜΘ ΞΕΝΕΦΘ. Θ πρόςκετθ ιςχφσ του 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κακϊσ και θ πρόςκετθ ιςχφσ των ελεγκτϊν των φωτιςτικϊν κεωρείται αμελθτζα και 

δεν προςμετράται ςτθν αξιολόγθςθ. 

Θ   προςφερόμενθ   ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ   ιςχφσ του ςυςτιματοσ   φωτιςμοφ   LED δεν μπορεί να ξεπερνάει 

τα: 

                                                                           3.351 MW 

Πποιοσ ςυμμετζχων ζχει i>3.351 MW αυτομάτωσ αποκλείεται από τη ςυνζχεια τησ διαδικαςίασ και η 

προςφορά του δεν βαθμολογείται. 

 

Τεχνικι Αξιολόγθςθ 

Ρι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Σαραρτιματοσ I Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ  είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Δεδομζνθσ όμωσ τθσ κριςιμότθτασ και του μεγζκουσ του ζργου, αλλά και το χρόνου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

του προτεινόμενου ςυςτιματοσ,  βακμολογοφνται τα κάτωκι κριτιρια με τουσ αναφερόμενουσ ςτον κάτωκι 

πίνακα ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Πεξηγξαθή θξηηεξίνπ πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Βαζκνινγία 

Κ1 
Αμηνιφγεζε ηνπ Βαζκνχ αληνρήο ησλ θσηηζηηθψλ ζε 

κεραληθέο θξνχζεηο (ΗΚ) 
1=25% 100 - 150 

Κ2 
Αμηνιφγεζε ηεο δηαηήξεζεο θσηεηλήο ξνήο ησλ πεγψλ 

LED ησλ Φσηηζηηθψλ 
2=15% 100 - 150 

Κ3 Αμηνιφγεζε ηεο θιάζεο κφλσζεο ΗΗ 3=15% 100-150 

Κ4 

Δθαξκνγή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Σειεειέγρνπ – Σειεδηαρείξηζεο ζε έξγα 

Σειεειέγρνπ – Σειεδηαρείξηζεο θσηηζηηθψλ νδνθσηηζκνχ 

θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 

4=20% 100-150 

Κ5 
Αμηνιφγεζε θσηεηλήο  απφδνζεο θσηηζηηθψλ ζε Lm/Watt , 

κε ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θσηνηερληθή κειέηε 5=25% 100 - 150 
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Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ. . Θ βακμολογία ζχει ωσ βάςθ 

τουσ  100 βακμοφσ και αυξάνεται ζωσ 150 βακμοφσ, ανάλογα πωσ καλφπτονται οι όροι του κριτθρίου όπωσ 

αναφζρεται ανά περίπτωςθ. Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 

καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ 

τθσ προςφοράσ. 

Ακολοφκωσ παρατίκενται αναλυτικά ο τρόποσ βακμολόγθςθσ  ανά κριτιριο : 

 

Κριτιριο Κ1:Αξιολόγθςθ του Βακμοφ αντοχισ των φωτιςτικϊν ςε μθχανικζσ κροφςεισ (ΙΚ) 

Α/Α πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Απαηηήζεηο Βαζκνινγίαο Βαζκνινγία 

1 

15% 

Σα θσηηζηηθά λα έρνπλ αληνρή ζε θξνχζεηο IK08 ζχκθσλα κε ηα 

ηεθκήξηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

Β1.1 100 

2 Σα θσηηζηηθά λα έρνπλ αληνρή ζε θξνχζεηο IK09 ζχκθσλα κε ηα 

ηεθκήξηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

Β1.2 125 

3 Σα θσηηζηηθά λα έρνπλ αληνρή ζε θξνχζεηο IK10 ζχκθσλα κε ηα 

ηεθκήξηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

Β1.3 150 

Υτθν περίπτωςθ που προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου δείκτθ 

βακμολόγθςθσ, για τθν βακμολόγθςθ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα λθφκεί υπόψθ θ τιμι που 

υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο: 

Β1 =
𝛭(𝛪𝛫08)∗100 + 𝛭(𝛪𝛫09)∗125 + 𝛭  (𝛪𝛫10)∗150

𝛭
 

που: 

Μ(ΙK08)= Θ ποςότθτα το φωτιςτικϊν που ζχουν βακμό αντοχισ ςε κροφςεισ ΙΜ08  

Μ(ΙK09)= Θ ποςότθτα το φωτιςτικϊν που ζχουν βακμό αντοχισ ςε κροφςεισ ΙΜ09  

Μ(ΙK10)= Θ ποςότθτα το φωτιςτικϊν που ζχουν βακμό αντοχισ ςε κροφςεισ ΙΜ10  

Μ= Υυνολικι ποςότθτα όλων των φωτιςτικϊν του διαγωνιςμοφ. 

 

Κριτιριο Κ2:  Διατιρθςθ φωτεινισ ροισ πθγϊν LED Φωτιςτικϊν ςωμάτων 

Α/Α πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Απαηηήζεηο Βαζκνινγίαο Βαζκνινγία 

1 

20% 

Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ πεγψλ LED ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζην 80% ηεο αξρηθήο θσηεηλήο ξνήο ζε 

δηάξθεηα δσήο ≥ 70.000 ψξεο (L80 reported θαηά LM80- 

ΣΜ21) 

Β2.1 100 

2 Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ πεγψλ LED ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζην 80% ηεο αξρηθήο θσηεηλήο ξνήο ζε 

δηάξθεηα δσήο ≥ 80.000 ψξεο (L80 reported θαηά LM80- 

ΣΜ21) 

Β2.2 125 
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3 Γηαηήξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ πεγψλ LED ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζην 80% ηεο αξρηθήο θσηεηλήο ξνήο ζε 

δηάξθεηα δσήο ≥ 90.000 ψξεο (L80 reported θαηά LM80- 

ΣΜ21) 

Β2.3 150 

Θ βακμολόγθςθ του κριτθρίου Μ2 γίνεται με βάςθ τθν διατιρθςθ τθσ φωτεινισ ροισ των πθγϊν LED που 

διακζτουν τα προςφερόμενα φωτιςτικά ςϊματα ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Ελζγχου κατά LM80 -ΦΞ21.Υτθν 

περίπτωςθ που προςφερκοφν φωτιςτικά ςϊματα με διαφορετικζσ τιμζσ του εξεταηόμενου δείκτθ 

βακμολόγθςθσ, ωσ ςυνολικι διάρκεια ηωισ (ΔΗ) των προςφερόμενων φωτιςτικϊν κα λθφκεί υπόψθ θ τιμι που 

υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο: 

ΔΗ =  
𝜟𝜡 𝒙 ∗𝜧(𝒙) 

𝜧
 

όπου ΔΗ(x) και Ξ(x) θ διάρκεια ηωισ και τα τεμάχια των φωτιςτικϊν τφπου x, ενϊ Ξ είναι τα ςυνολικά τεμάχια 

όλων των τφπων φωτιςτικϊν. 

Κριτιριο Κ3 : Αξιολόγθςθ τθσ κλάςθσ μόνωςθσ ΙΙ 

Α/Α πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Απαηηήζεηο Βαζκνινγίαο Βαζκνινγία 

1 

15% 

Σα θσηηζηηθά λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο Η Β3.1 100 

2 Σα θσηηζηηθά λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ Β3.2 150 

Υτθ βακμολόγθςθ θ κλάςθ Ι, βακμολογείται με 100 και θ κλάςθ ΙΙ με 150.  

Αν κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ προςφζρει μία κατθγορία φωτιςτικϊν  με κλάςθ μόνωςθσ Ι και άλλθ κατθγορία με 

κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ, κα βακμολογθκεί για τθν  κλάςθ Ι με 100, για τθ ΙΙ με 150, κα ακροιςτοφν οι βακμολογίεσ και 

το αποτζλεςμα κα είναι ο μζςοσ όροσ του ακροίςματοσ. 

 

Κριτιριο Κ4:Εφαρμογι του προςφερόμενου λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ Τθλεελζγχου – 

Τθλεδιαχείριςθσ. 

 

 

 

 

 

 

Φεκμιριο για τθν βακμολόγθςθ, αποτελεί βεβαίωςθ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ φορζα ο οποίοσ προμθκεφκθκε το 

λογιςμικό και  θδιαλειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ μζςω διεκνϊσ τυποποιθμζνου πρωτοκόλλου διεπαφισ 

(Σ.17, άρκρο 211). 

 

Α/Α πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Απαηηήζεηο Βαζκνινγίαο Βαζκνινγία 

1  

 

 

 

20% 

Δθαξκνγή ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ 

Σειεειέγρνπ – Σειεδηαρείξηζεονδνθσηηζκνχ 

ζε έξγα ηειεδηαρείξηζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

νδνθσηηζκνχ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

1 - 2 Έξγα Β4.1 100 

2 3 - 4Έξγα ή 

πεξηζζφηεξα 

Β4.2 125 

3 5 Έξγα ή 

πεξηζζφηεξα 

Β4.3 140 

4 δηαιεηηνπξγηθφηεηα Β4.4 150 
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Κριτιριο Κ5:Αξιολόγθςθ φωτεινισ  απόδοςθσ φωτιςτικϊν ςε Lm/Watt , με τιμζσ που προκφπτουν 

από τθ φωτοτεχνικι μελζτθ 

 

 

 

 

 

 

Ωσ απόδοςθ Ef (lumen/watt) των προςφερόμενων φωτιςτικϊν λαμβάνεται θ μζςθ ςτακμικι απόδοςθ των 

προςφερόμενων φωτιςτικϊν  

Ef= ( 𝑬𝒇 𝒙 
𝑴(𝒙)

𝑴
𝒏
𝟏  

όπου Ef(x) & Ξ(x) είναι αντίςτοιχα θ απόδοςθ και τα τεμάχια του φωτιςτικοφ τφπου x , ενϊ Ξ είναι τα ςυνολικά 

τεμάχια όλων των τφπων φωτιςτικϊν. Θ τιμι τθσ απόδοςθσ του κάκε φωτιςτικοφ κακορίηεται αποκλειςτικά από 

τθν ζκκεςθ ελζγχου κατά LM-79 ι ΕΟ 13032, του κάκε τφπου. 

 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ Φεχνικισ Αξιολόγθςθσ ( ΦΑ)  κα προκφπτει 

από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

TAi= Σ1xB1.i + Σ2xB2.i + Σ3xB3.i + Σ4xB4.i +Σ5xB4.i 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερη από 100 βαθμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Συνολικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Σλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 

ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο: 

𝑨𝒊 = 𝟓𝟎% ∗  
𝑲𝑲𝒁𝒎𝒊𝒏

𝑲𝑲𝒁𝒊
+ 𝟓𝟎% ∗  

𝑻𝑨𝒊

𝑻𝑨𝒎𝒂𝒙
 

 

Θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά κα προκφπτει ωσ θ προςφορά με τθν μεγαλφτερθ τιμι «Α». Θ ςειρά κατάταξθσ 

των υποψιφιων αναδόχων γίνονται με βάςθ τθν τιμι «Α». 

Θεωροφνται δυο δεκαδικά ψθφία για όλεσ τισ διαδικαςίεσ τισ αξιολόγθςθσ. Υε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, τότε 

προθγείται θ λφςθ με τθν μικρότερθ τιμι KKZ. 

Α/Α πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 

Απαηηήζεηο Βαζκνινγίαο Βαζκνινγία 

1  

 

30% 

Αμηνιφγεζε θσηεηλήο  απφδνζεο θσηηζηηθψλ ζε 

Lm/Watt , κε ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

θσηνηερληθή κειέηε. 

100 - 110Lm/W Β5.1 100 

2 Απφ  111 - 

130Lm/W 

Β5.2 125 

3 Μεγαιχηεξν ησλ 

131Lm/W 

Β4.3 150 
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ΑΡΘΡΟ  11
ν
 – (ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4782/21).Τπεξγνιαβία. 

11.1 Ρ οικονομικόσ φορζασ, για τθν υλοποίθςθ και εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να χρθςιμοποιιςει 

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

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

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

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

11.2 Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 

όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 

υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 

ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.73. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 

ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 

κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, εφόςον το(α) 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται 

να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω 

ποςοςτοφ.  

ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ  12ν.Σξόπνο πιεξσκήο 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Α)Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 200 περ. 2β του Ο 

4412/16 δθλαδι δφναται να χορθγθκεί ζντοκθ προκαταβολι μζχρι ποςοςτοφ 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 

ΦΣΑ ζναντι ιςόποςθσ εγγφθςθσ. Θ εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ με τον ςυνολικό 

ΦΣΑ, κα πραγματοποιείται μετά τθν παραλαβι/πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων από τθν Επιτροπι. 

Για το φψοσ τθσ κατατικζμενθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ που απαιτείται ςε αυτι τθν περίπτωςθ, ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 21 του 

Ο.4782/2021,θ «εγγφθςθ προκαταβολισ» ςτθν περίπτωςθ που κα χορθγθκεί προκαταβολι, κα είναι για ποςό 

ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ.  

Τα ωσ άνω αναφερόμενα ιςχφουν και για τμθματικζσ παραδόςεισ. 

                                                           
73 Σρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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Β)Για τισ υπθρεςίεσ εκτζλεςθσ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε 

λειτουργία του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoTθ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί με 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το ςυμβατικό κόςτοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

Γ) Για τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

Ρι υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των φωτιςτικϊν κα πλθρϊνονται τμθματικά ςε δόςεισ που κα 

προκφπτουν από τριμθνιαίεσ πιςτοποιιςεισ. Θ κάκε τμθματικι πλθρωμι κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε τριμινου με 

τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ανά τρίμθνο 

λειτουργίασ. 

Ματόπιν κάκε τμθματικισ οριςτικισ παραλαβισ ποςοτιτων των ΦΩΦΙΥΦΙΜΩΟ ΜΑΙ ΦΡΧ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ 

IοT, για το αντίςτοιχο τμιμα προςφζρονται αυτόματα οι υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ των παραπάνω αναφερόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται με τθν 

προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 

200 παρ. 4 και 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

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

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

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

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 

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

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016  

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

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (άρκρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016)  . 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό επί του κακαροφ ποςοφ. 

ΑΡΘΡΟ  13ν.  Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ – Κπξώζεηο/Πνηληθέο Ρήηξεο 

13.1 Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 

Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ 

ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του 

ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δε φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε φορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2. 

Υτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

παραγράφου 8 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία 15 θμερϊν για τθ ςυμμόρφωςι του. 

Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ  

Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, 

με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

γ) Ματαλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα 

που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου 

εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που 

δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με 

διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32. Φο διαφζρον υπολογίηεται με 

τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΦΜΦ - ΦΜΕ) x Σ 

που: 
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Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που 

δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω 

αναφερόμενα. Φο διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΦΜΦ=Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 

οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΦΜΕ=Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 

οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σ = Υυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από 

τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ρ ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμζσ από 1,01 ζωσ και 1,05 και προςδιορίηεται 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν δεν προςδιορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 

λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ρ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ 

τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 

προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του 

διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Μϊδικα Είςπραξθσ 

Δθμόςιων Εςόδων. Φο διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 

χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το «άρκρο 206» , επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΦΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 

το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 

λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 

όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ. 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΥΧ, θ 

οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Φα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν 

εφαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
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Ροινικζσ ριτρεσ 

1.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 

ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.«Σοινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για 

πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.».  

2.Ρι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 

προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΣΑ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΣΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 

υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα 

ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 

ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 

εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Φο ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι 

αποφαςίςει άλλωσ.  

3.Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

4.Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ  14ν. Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

14.1 Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εγκατεςτθμζνα και ςε πλιρθ λειτουργία εντόσ  είκοςι 

τεςςάρων 24  μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ. Θα κατατεκεί ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα για τθν παράδοςθ των αντικειμζνων τθσ προμικειασ ςε πζντε (5) ςτάδια, μετά τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ.  

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016  και ςφμφωνα με τισ 

τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν ςτον Ν.4782/21. 

Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 

λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 

εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

14.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 

ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
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14.3. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 

των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Ξετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 

προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν  μπορεί να γίνεται τμθματικά  και δφναται να πραγματοποιθκεί ςε 5 ςτάδια, κάκε 

ζνα με τθν ολοκλιρωςθ εκάςτου 20% του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα 

κα ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ  15ο.  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

15.1H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 

άνω και ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν ςτον Ν.4782/21. 

Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 

επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16 και ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν ςτον Ν.4782/21. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό, με παρατθριςεισ αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ 

αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ 

για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια 

κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν 

τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινόμενου 

οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι 

του υλικοφ με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν 

αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί 

να απορριφκεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον 

μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 

άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 

Υτθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. β' τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 μποροφν να παραπζμπονται 

για επανεξζταςθ περιπτϊςεισ υλικϊν που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ 

ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Θ παραπομπι 

κατά τα ανωτζρω γίνεται φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Θ 

δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 
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ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 208 ν. 4412/16 και ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφουν 

ςτον Ν.4782/21. 

15.2 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται το 

αργότερο εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τθν πρόςκλθςθ για παραλαβι. Οα ςθμειωκεί ότι θ 

οριςτικι παραλαβι των υλικϊν γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ και τθν ζναρξθ κανονικισ λειτουργίασ τουσ.  Θ 

οριςτικι παραλαβι γίνεται, επίςθσ, εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ.  

Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που κα ςυντάςςεται εντόσ 30 θμερολογιακϊν 

θμερϊν.  

Υτο πρωτόκολλο κα αναγράφονται μεταξφ άλλων και τα εξισ:  

 Φο είδοσ και θ ποςότθτα. 

 Ρ κωδικόσ αρικμόσ ωσ διακριτικό γνϊριςμα του προμθκευόμενου προϊόντοσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 

παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 

με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 

αποφαινομζνου οργάνου,  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 

του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 

επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 

παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.74 

ΑΡΘΡΟ  16
ν
.Ναύισζε – Αζθάιηζε - Πνηνηηθόο έιεγρνο ζην εμσηεξηθό 

Εφαρμόηονται τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  17
ν
. Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 

του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 

ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.Αν ο ανάδοχοσ δεν 

αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

                                                           
74 Υτο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΧΑ 

Σ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 

άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  18
ν
 . Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο  

Ρι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν δείγμα – αντιδείγμα του κάκε προςφερόμενου φωτιςτικοφ ανά 

τφπο, εντόσ (3) τριϊν εργάςιμων θμερϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ, ςτθν 

αποκικθ του Δ. Ακθναίων: Σάροδοσ Ν. Ακθνϊν 65Α (όπιςκεν LADA), ι κατόπιν εντολισ ςτθν αποκικθ τθσ οδοφ 

Αγ. Άννθσ 52 και Υαλαμινίασ, κατόπιν επικοινωνίασ και ςυνεννοιςεωσ με τθν Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ, 

(Ταηθκότςικα 20 & Αναπαφςεωσ 26), Φθλ. 213 2082936 / 210 9222133, 210 9235732). 

Φα δείγματα κα ςυνοδεφονται από το απαιτοφμενο παραςτατικό (δελτίο αποςτολισ). Φα δείγματα 

προςκομίηονται και λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου παράδοςθσ από τθν Ανακζτουςα και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ προςφοράσ.  

 

Ζ  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε έιεγρν – απηνςία ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δεηγκάησλ ζε εκέξα θαη ψξα 

πνπ ζα νξίζεη απηή ε απνζθξάγηζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ελψπηνλ ππαιιήινπ ηεο ππεξεζίαο ηήξεζεο ησλ 

δεηγκάησλ. 

Δθφζνλ ηα δείγκαηα αλήθνπλ ζε εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηνχην 

εγγξάθσο επί ηνπ δείγκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηνλ ηξφπν θχιαμεο θαη 

ζπληήξεζήο ηνπο. 

 

Ζ επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη σο εμήο: 

α) ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξσζεί ή δελ αλαηεζεί ε πξνκήζεηα, αλ δελ 

θαηαζηξαθνχλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ,  εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο θαηαθχξσζεο, ή αλάζεζεο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά 

απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 

β) ηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, αλ δελ θαηαζηξαθνχλ, κεξηθψο ή 

νιηθψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο θαη εθφζνλ έρεη ζπληειεζζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά απφ 

ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο. 

 

Δθφζνλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, απηνί δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα 

εξγαζηήξηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ Γ.Υ.Κ. ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εξγαζηήξηνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο 

απηφο νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηε 

κνξθή ηνπ  ειέγρνπ. Αλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα αλσηέξσ, νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ 

δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηεο θαη’ έθεζηλ εμέηαζεο. 

Σν θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

ΑΡΘΡΟ  19
ν
.  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Ματά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των προςφερόμενων 

ειδϊν και υπθρεςιϊν. 
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Άξζξν 20
ν
.  Γεληθνί Όξνη 

10. Ρι περιεχόμενοι ςτθν Διακιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί. Θ μθ τιρθςι τουσ κακιςτά 
απαράδεκτθ τθν προςφορά του υποψθφίου και τθν αποκλείει από οποιαδιποτε αξιολόγθςθ. 

11. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ του λόγου δεν αντλεί 
δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ 
μζρουσ του υποψθφίου των όρων τθσ παροφςασ. 

12. Θ Ανακζτουςα δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Υφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, 
να ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο το διαγωνιςμό, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει αυτόν χωρίσ 
καμιά υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 

13. Ρι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των 
ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, π.χ. Φακζλων Σροςφοράσ κλπ. 

14. Υε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ, που υποβάλλουν κοινι προςφορά, όλα τα μζλθ τθσ 
κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ και εισ ολόκλθρων. Υε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ ςτθν κοινοπραξία θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

15. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι ανοικτι και επί ίςοισ όροισ για όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, τεχνικζσ και 
οικονομικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια. 

16. Θ γλϊςςα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. 

17. Ρι τιμζσ τθσ Σροςφοράσ είναι επί ποινι αποκλειςμοφ ςε ευρϊ. 

18. Ρ ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο. 4412/16 και όπωσ ιςχφει. 

 

Άξζξν 21
ν
.  :  Γνθηκέο θαη Έιεγρνη. 

Υτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν όπωσ κακορίηονται 

ςτισ "Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ". 

Ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Χπθρεςία δφναται να προβαίνει με τα 

δικά τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και τθν εργαςτθριακι εξζταςι τουσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ εργατικό ι βοθκθτικό 

προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. 

Υχετικά με τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κα ιςχφςει θ με αρικ. Γ. 1748/οικ./00-188/18-1-1969 ςχετ. του 

ΧΔΕ/Γ3-γ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα (Απόφ. ΧΣΔΕ Γ3γ/0/14/125-Ω/17-10-

77). Επίςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν και ξζνων κανονιςμϊν, που μνθμονεφονται ςτισ 

Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ και ςτο άρκρο 3 αυτισ τθσ Ε.Υ.Χ.  

Ρποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα αφορά είτε υλικό, είτε μθχάνθμα, είτε εργαςία δεν κα παρζχει ςτον 

Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ για 

οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό διάςτθμα κα χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου ι όχι του 

υλικοφ του μθχανιματοσ ι τθσ εργαςίασ. 

Υτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν όπωσ κακορίηονται 

ςτισ "Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ". 

Ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Χπθρεςία δφναται να  προβαίνει με τα 

δικά τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και τθν εργαςτθριακι εξζταςι τουσ.    
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Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ εργατικό ι βοθκθτικό 

προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. 

Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ φωτιςτικϊν ςωμάτων 

 Καηά ηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ζα δηελεξγεζεί δεηγκαηνιεπηηθφο 

εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο φζνλ αθνξά ηα ειεθηξηθά θαη θσηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηπραίσο 

επηιεγκέλσλ δεηγκάησλ, ήηνη, ζπλνιηθή θσηεηλή ξνή θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο, 

θαηαλνκή θσηεηλήο έληαζεο, ζπλνιηθή ηζρχο, ζπληειεζηήο ηζρχνο θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο LVD. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχλαηαη λα απαηηήζεη ηε δηελέξγεηα έσο ζπλνιηθά δχν (2) 

πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζχκβαζεο. 

 Οη παξαπάλσ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, ζχκθσλα κε ηηο παξ.13 θαη14 ηνπ άξζξνπ 214 “Γείγκαηα-

Γεηγκαηνιεςία-Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο” ηνπ Ν.4412/16, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη 

ζήκεξα, ?   δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ Γ.Υ.Κ. ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

εξγαζηεξίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλάινγα κε ηε 

θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ. Αλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα 

αλσηέξσ, νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 Σν θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο 

ζχκβαζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάδνζεο απνηχρνπλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ειέγρνπο, 

ηφηε θξίλνληαη σο απαξάδεθηα θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα παξαιάβεη πξνο 

απνκάθξπλζε απφ ηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Ζ παξαιαβή νινθιεξψλεηαη κε ηνλ επηηπρή 

έιεγρν ησλ δεηγκάησλ. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δνθηκψλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζα 

δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

Θ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ του Διμου, κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ, διατθρεί το δικαίωμα να ςτείλει, 

δειγματολθπτικά πζντε (5) φωτιςτικά  ςε ανεξάρτθτο εργαςτιριο τθσ επιλογισ τθσ, για επαλικευςθ των 

φωτομετρικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν  ςφμφωνα με τα LM79 ι EN13032-4, κακϊσ και τθσ ςυμφωνίασ με τθν 

οδθγία 2014/35/EULVD.  Φα ζξοδα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δοκιμισ και τθσ μεταφοράσ από και προσ το εργαςτιριο, 

κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Άξζξν 22
ν
. Γηάξθεηα ύκβαζεο - ηάδηα Τινπνίεζεο. 

Ρ ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) ζτθ, από τθν ανάρτθςθ του 

ςυμφωνθτικοφ ςτο ΜΘΞΔΘΥ και περιλαμβάνει τρία (3) Υτάδια: 

Ρι χρονικζσ επικαλφψεισ των Υταδίων 1 και 2 είναι αποδεκτζσ.  

Φο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Υταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

προςδιορίηεται ακολοφκωσ: 

Στάδιο 1: Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του περιγραφόμενου, ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςτο παρόν τεφχοσ και ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό εξοπλιςμοφ και για τθν 

διαχείριςθ του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ κακϊσ 

επίςθσ και τθν απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Στάδιο 2:Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, κζςθ ςε λειτουργία του 

ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ πλατφόρμασ IoT, εντόσ των 24 πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

Υφμβαςθσ.  

Στάδιο 3: Ρ Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Ρ Ανάδοχοσ, κα 

παρζχει τα απαιτοφμενα του Υταδίου 3 για δζκα (10) ζτθ. 
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Άξζξν 23
ν
.  Τπνρξεώζεηο ησλ κεξώλ. 

23.1   Υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

4. Θ Ανακζτουςα είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι 
του επιπζδου κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

5. Θ Ανακζτουςα υποχρεοφται να διακζτει/ εξαςφαλίηει τθν αςφαλι λειτουργία και λειτουργικι 
ικανότθτα τθσ υφιςτάμενθσ Θ/Ξ υποδομισ ςτο δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ, προκειμζνου να μπορεί να 
εκτελεςτεί με αςφάλεια και επιτυχϊσ θ ςφμβαςθ από τον Ανάδοχο. 

6. Θ Ανακζτουςα, ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςφμβαςθσ, ζχει υποχρζωςθ να ςυνδράμει τον Ανάδοχο για τθν 
εκτζλεςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.   

 

23.2   Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

14. Ρ Ανάδοχοσ  κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει γνϊςθ 
του ςυνόλου των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ςυνολικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Αναλαμβάνει δε τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ. 

15. Ρ ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να ελζγξει τισ υφιςτάμενεσ Θ/Ξ υποδομζσ 
και τον υφιςτάμενο Θ/Ξ εξοπλιςμό (pillar, δίκτυο καλωδιϊςεων κλπ.) του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν αςφαλι λειτουργία και λειτουργικι ικανότθτά του. Χποχρεοφται να 
ενθμερϊνει αμελθτί τθν Ανακζτουςα ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ ςφαλμάτων και  βλαβϊν ςτισ 
υφιςτάμενεσ Θ/Ξ υποδομζσ και τον υφιςτάμενο Θ/Ξ εξοπλιςμό (pillar, δίκτυο καλωδιϊςεων κλπ.) του 
δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ.  

16. Ρ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ  Υφμβαςθσ. Υτα 
πλαίςια των υποχρεϊςεων του Αναδόχου για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου 
θλεκτροφωτιςμοφ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ορκι λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ (νζα 
φωτιςτικά τφπου LED, ςφςτθμα Διαχείριςθσ ΙοΦ) κακϊσ και τθσ καλωδίωςθσ του εκάςτοτε φωτιςτικοφ 
από το ακροκιβϊτιο τροφοδοςίασ του κάκε ιςτοφ ζωσ τθν κλζμα ςφνδεςθσ των φωτιςτικϊν. 

17. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει και ςυμφωνιςει με τθν Ανακζτουςα ζνα εγχειρίδιο διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ.  

18. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει υπολογιςμοφσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κόςτουσ.  

19. Ρ Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Χποχρεοφται όμωσ να 
γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Ανακζτουςα τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία 
και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

20. Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ. Ο αλάδνρνο νθείιεη κε έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην, λα νξγαλψζεη 

εθπαίδεπζε πέληε (5) ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηφζν γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο πιαηθφξκαο ΗνΣ, φζν θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο θαη πηζαλέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λέσλ θσηηζηηθψλ. 

Σν πξφγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο ζα ζπλαπνθαζηζηεί θαη εγθξηζεί απφ ηε Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ. 

21. Ρ Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να διατθρεί ςτοκ 100 φωτιςτικϊν από κάκε κατθγορία (Ρδικά, Αξονικά, 
Μορυφισ, Σαραδοςιακά, κλπ), ϊςτε να αντικαταςτακοφν άμεςα, ςε περιπτϊςεισ κεομθνιϊν και 
βανδαλιςμϊν. 

22. Σν θφζηνο έθδνζεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο, ηπρφλ απαηηεζεί, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, 

βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

23. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, ζε πεξίπησζε πηζαλψλ  βιαβψλ, ειαηησκάησλ, δεκηψλ, ή φπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ 

αλαθχςνπλ, ζηα θσηηζηηθά θαη ινηπά πιηθά, λα ηα απνθαηαζηήζεη, ζε δηάζηεκα 48 σξψλ. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα αμίαο 50€, αλά θσηηζηηθφ, γηα θάζε εκέξα 

θαζπζηέξεζεο. 

24. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, ζε πεξίπησζε πηζαλψλ  βαλδαιηζκψλ, θινπψλ, ζενκεληψλ ή φπνησλ άιισλ 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ αλαθχςνπλ, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ, λα ηα απνθαηαζηήζεη, 
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απφ ην ζηνθ, ζε δηάζηεκα 48 σξψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα αμίαο 50€, 

αλά θσηηζηηθφ, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 

25. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, ζε πεξίπησζε πηζαλψλ  βιαβψλ, ειαηησκάησλ, δεκηψλ, ή φπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ 

αλαθχςνπλ, ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο νδνθσηηζκνχ, λα ηα απνθαηαζηήζεη, ζε δηάζηεκα 24 σξψλ. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα αμίαο 1.000€, αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο, 

ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ πξέπεη ν νδνθσηηζκφο ηνπ Γήκνπ λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο, δειαδή λα 

«ζβήζνπλ» ηα θψηα, εμαηηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Με ηελ επηθχιαμε ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ζε 

πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο βιαβψλ, ειαηησκάησλ, δεκηψλ, ή φπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ αλαθχςνπλ, ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο νδνθσηηζκνχ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ν νδνθσηηζκφο ηνπ Γήκνπ: 

α) ζε πνζνζηφ 50% θαη άλσ, ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα πνζνχ ίζν κε ην 10% 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

β) ζε πνζνζηφ απφ 10% έσο 49,9%, ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ πνηληθή ξήηξα πνζνχ ίζν κε 

ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηνπ νδνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ηεζεί εθηφο 

ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο βιαβψλ, ειαηησκάησλ, δεκηψλ, ή φπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ αλαθχςνπλ, ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο νδνθσηηζκνχ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10%, ζα θαηαπίπηνπλ νη σο άλσ αλαθεξφκελεο πνηληθέο 

ξήηξεο (ήηνη 50 Δπξψ αλά θσηηζηηθφ, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη 1.000 Δπξψ αλά εκέξα 

θαζπζηέξεζεο γηα ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο). 

Δπίζεο, ξεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν. 

26. Ρ Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ για τθν προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ  Υφμβαςθσ.  
Υτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του Αναδόχου για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου 

θλεκτροφωτιςμοφ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ορκι λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ (νζα 

φωτιςτικά τφπου LED, αντικατάςταςθ νζων που προκφπτουν ελαττωματικά ι που παρουςιάηουν το 

οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα, ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ρδοφωτιςμοφ) κακϊσ και τθσ καλωδίωςθσ του 

εκάςτοτε φωτιςτικοφ από το ακροκιβϊτιο τροφοδοςίασ του κάκε ιςτοφ ζωσ τθν κλζμα ςφνδεςθσ των 

φωτιςτικϊν. 

Ειδικότερα, ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Υυςτιματοσ Ρδοφωτιςμοφ, θ οποία 

ςυνίςταται κατά βάςθ ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για 10 ζτθ (δζκα) ζτθ 

από τθν ολοκλιρωςθ του Φμιματοσ Α.1 και Α.2. Από τθ ςυντιρθςθ εξαιρείται το εναζριο και υπόγειο 

δίκτυο οδοφωτιςμοφ. 

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ που ςυνίςταται, ιδίωσ, ςτθν κακθμερινι λειτουργία του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων με 

ίδια μζςα, τθ ςυνικθ, προλθπτικι και διορκωτικι ςυντιρθςθ, τθ βαριά ςυντιρθςθ και τθν περιοδικι 

αντικατάςταςθ / ανανζωςθ τμθμάτων, ςτοιχείων και εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ (lifecyclecost) του 

ςυνόλου των εγκαταςτάςεων, του ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ (ΙοΦ) (όχι του εναερίου και υπογείου 

δικτφου οδοφωτιςμοφ) και τθν κακθμερινι διακεςιμότθτα των εγκαταςτάςεων, των ςυςτθμάτων και 

του εξοπλιςμοφ  που είναι το αντικείμενο των Φμθμάτων Α.1 και Α.2. 

Άξζξν 24
ν
:  Μέηξα Αζθαιείαο. 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ 

Οόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Χπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι 

και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται μερικζσ ςχετικζσ διατάξεισ, 

ΣΔ, Οόμοι, κλπ όπωσ π.χ. : 

o Σ.Δ. 447/75 (ΦΕΜ 142 Α') : Σερί αςφαλείασ των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν αςχολοφμενων 
μιςκωτϊν. 

o Σ.Δ.778/80 (ΦΕΜ 193 Α') : Σερί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ θλεκτρολογικϊν 
εργαςιϊν.  
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o  Σ.Δ. 1073/81 (ΦΕΜ 260 Α') (Διόρκωςθ Υφαλμάτων ςτα ΦΕΜ 320 Α'/81 και 64 Α/82) : Σερί 
μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια και πάςθσ φφςεωσ ζργων 
αρμοδιότθτασ Θλεκτρολόγου Ξθχανικοφ. 

o Ο.1396/83 (ΦΕΜ 126 Α') : Χποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ιδιωτικά 
τεχνικά ζργα.   

o Ο.1430/12/18.4.84 (ΦΕΜ 49 Α') : Μφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ Υφμβαςθσ Εργαςίασ "που αφορά τισ 
διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία" και ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν άμεςθ 
ςχζςθ μ' αυτι.   

o Αρικμ. 56206/1613/86 (ΦΕΜ 570 Β') : Σροςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των μθχανθμάτων 
και ςυςκευϊν εργοταξίου ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ 79/113/ΕΡΜ, 81/1051/ΕΡΜ και 
85/405/ΕΡΜ του Υυμβουλίου τθσ 19/12/78, τθσ 7/12/81 και τθσ 11/7/85. 

o Σ.Δ. 315/87 (ΦΕΜ 149 Α') : Υφςταςθ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (Ε.Χ.Α.Ε.) ςε 
εργοτάξιο και εν γζνει τεχνικϊν ζργων.   

o Αρικμ. 69001/1921/88 (ΦΕΜ 751 Β) : Ζγκριςθ τφπου ΕΡΜ για τθν  οριακι τιμι ςτάκμθσ κορφβου 
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου και ειδικότερα των μθχανοκίνθτων αεροςυμπιεςτϊν, 
των πυρογενϊν, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ςυγκόλλθςθσ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν 
ιςχφοσ και των φορθτϊν ςυςκευϊν κραφςθσ ςκυροδζματοσ και αεροφόρων. (Θ παροφςα 
απόφαςθ ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ' αρικμό. 10399/91 (ΦΕΜ-359 Β) κοινι υπουργικι απόφαςθ). 

o Σ.Δ.225/89 (ΦΕΜ 106 Α') (Διόρκωςθ Υφαλμάτων ςτο ΦΕΜ 135 Α'/26-5-89) : Χγιεινι και Αςφάλεια 
ςτα Χπόγεια Φεχνικά 'Ζργα   

o Σ.Δ. 395/94  (ΦΕΜ Α 220 - Διόρκωςθ Υφαλμάτων ςτο ΦΕΜ 6 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά 
τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/665/ΕΡΜ. 

o Φο Σ.Δ. 396/94 (ΦΕΜ 220Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ 
από τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ 
με τθν οδθγία 89/656/ΕΡΜ". 

o Φο Σ.Δ. 397/94 (ΦΕΜ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για το 
χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και 
οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΡΜ". 

o Φο Σ.Δ. 398/94 (ΦΕΜ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν 
εργαςία ςε εξοπλιςμό με οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 
90/270/ΕΡΜ". 

o Φο Σ.Δ. 399/94 (ΦΕΜ 221Α/94) "Σροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 
ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με 
τθν οδθγία 90/340/ΕΡΜ". 

o Σ.Δ. 105/95 (ΦΕΜ 67 Α') : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ 
ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Ρδθγία 92/58/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 186/1995 (ΦΕΜ-97 Α') : Σροςταςία των εργαηομζνων από κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω 
τθσ ζκκεςισ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 
του Υυμβουλίου 90/679/ΕΡΜ και 93/88/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 16/18-1-96 (ΦΕΜ 10 Α'):  Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ 
εργαςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΜ 11 Α'):  Ξζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΡΜ και 91/383/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 305/96 (ΦΕΜ 212 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει  να 
εφαρμόηονται  ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ  προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΡΜ. 

o Σ.Δ. 89/13-5-99 (ΦΕΜ 94 Α'): Φροποποίθςθ του Σ.Δ. 395/94 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά 
τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΡΜ" (220/Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
οδθγία 95/63/ΕΜ του Υυμβουλίου. 

o Αρ. ΔΙΣΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΜ Β 16/14-1-03) : Σρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ 
κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΥΑΙ και ΦΑΙ).  

o Σ.Δ. 42/03 (ΦΕΜ Α 44/21-2-03) :  Υχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
προςταςίασ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων οι οποίοι είναι δυνατόν να 
εκτεκοφν ςε κίνδυνο από εκρθκτικζσ ατμόςφαιρεσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 1999/92/ΕΜ 
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τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (Ε.Ε. L 
23/57/28.01.2000). 

o Σ.Δ. 155/04 (ΦΕΜ 121 Α'/5-7-04) : Φροποποίθςθ του Σ.Δ. 395/1994 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά 
τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ELK" (Αϋ220) όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2001/45/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 2001. 

o Αρικ. 130197/05 (ΦΕΜ 196 Β'/15-2-05) : Επιμόρφωςθ τεχνικϊν αςφάλειασ επιπζδου ΔΕ.  
o Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  ο οικονομικόσ φορζασ ο ανάδοχοσ  κα τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 

του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α’ του 
ν.4412/16 κακϊσ και  το άρκρο 18 του Ο. 4412/2016. Ρ προμθκευτισ δεν τελεί ςε ςχζςθ 
προςτιςεωσ προσ το Διμο. Μαι ευκφνεται προςωπικϊσ, αυτόσ μόνον αποκλειόμενθσ κάκε 
ευκφνθσ του Διμου, για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα που 
μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του ι και ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο 
ι αιτία. 

Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, βαρφνουν τον Ανάδοχο, και ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ' 

αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. 

 

Άρκρο 25ο . Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία,  αζθαιηζηήξην  

ζπκβφιαην αζηηθήο επζχλεο, ην νπνίν θαη ζα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, αθνξά θαη ηηο επηά (7) θνηλφηεηεο ηνπ Γ. Αζελαίσλ. 

 

Γεληθνί Όξνη: 

Ρ Ανάδοχοσ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ Οομοκεςίασ 

περί αςφαλίςεων. 

Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ  αζθαιηζηεξίνπ. 

Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο 

ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. θαη ν αλάδνρνο 

παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ 

ηα πνζά θάιπςεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

Ζ  αζθαιηζηηθή  ζχκβαζε: 

- ζα έρεη θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

- ζα πεξηιακβάλεη  φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ηεο ππνινίπνπ ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 

 

 ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ: 

Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο θαη Τιηθώλ Εεκηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αζηηθήο Δπζύλεο 

πξντόληνο. 
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Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη 

πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φζσλ πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηεο θαθήο 

ηνπνζέηεζεο ηνπο, ηεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο, απφ πηψζε θσηηζηηθνχ, ή εμαξηήκαηφο ηνπ.  

Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/ εγθαηαζηάζεηο. 

Ωο ειάρηζην πνζφ αζθάιηζεο νξίδνληαη νη 50.000€γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη’ άηνκν, 100.000€ θαηά γεγνλόο 

θαη 100.000€ γηα πιηθέο δεκηέο, ήηνη αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα αζθαιίζεσο 1.000.000€ 

Οη αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα είλαη θεξέγγπα ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη  θαη ζα έρεη δφθηκε 

δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. 

H ζχκβαζε ζα ζπλάπηεηαη ζε επξψ (€). 

 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ: 

Ζ Αζθάιηζε ζα μεθηλήζεη απφ ηελ 1
ε
 ηκεκαηηθή παξαιαβή θαη ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα(12) έηε.  

ε πεξίπησζε πξφθιεζεο ζπκβάληνο  θαη πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηε 

ζρεηηθή κε ηε δεκηά θ.ι.π. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Άξζξν 26
ν
.Οινθιήξσζε  εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) Θ προμικεια παραδόκθκε ςτο ςφνολό τθσ και οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολό τουσ. 

β) Σαραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά και υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και  

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ, κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

Άξζξν 27
ν
 : Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο. 

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

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

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

 

Άξζξν 28
ν
: Δθρώξεζε ηεο ύκβαζεο. 

Φα δικαιϊματα που προζρχονται από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί δεν είναι με κανζνα τρόπο μεταβιβάςιμα 

ι εκχωρθτζα ςε πρόςωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία αναγράφονται ςε αυτιν χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μζρουσ που παρζχεται μόνο εγγράφωσ με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ εκχϊρθςθσ 

του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ οπότε αρκεί μόνο θ 

γνωςτοποίθςθ τθσ εκχϊρθςισ τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  
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Άξζξν 29
ν
:  Ηδηνθηεζία. 

λα τα ςυςτιματα, εξαρτιματα, φωτιςτικά, hardware παραμζνουν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ από τθν 

εγκατάςταςι τουσ. 

Άρκρο 30ο :Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ 

θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή άιισο απφ ηελ ππεξεζία  ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη επίζεο κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε 

ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 132.  

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία (Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ), κε απφθαζή ηεο, ζα νξίζεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, ηδίσο ζε  

πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ, δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε 

ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

4. ταν προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο 

καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου  τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του 

προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ . Φο θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί 

αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Φο θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ  ζδρα τθσ 

υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. ταν προβλζπεται θ τιρθςθ θμερολογίου, τότε οι καταγραφζσ του 

αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

 

             ΟΙ ΜΕΛΕΤΘΤΕΣ   

 

    Ο  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

       Ο   ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

        ΤΘΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ   

 

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΘΑ 

     ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

 

 

 ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

 

 

     ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

 

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α     Ι V 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ 
ΓΕΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΕΤΓΩΟ                                                                                                                                                      
Δ/ΟΥΘ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ                                        
ΦΞΘΞΑ ΞΕΝΕΦΩΟ, ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ ΜΑΙ 
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ                   
 

ΘΕΜΑ:     «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ». 

CPV: 34993000-4, 32441200-8, 51110000-6, 50232100-1 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   

Σφνολο χωρίσ ΦΡΑ:  43.270.710,00€,  ΦΡΑ 24%: 10.384.970,40€ ,  Σφνολο με ΦΡΑ 24%: 53.655.680,40€ 

Κ.Α.  7135.044 /Φ.62 

       

                             ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ: 

1. Φεχνικι Ζκκεςθ. 
2. Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ. 
3. Υυγγραφι Χποχρεϊςεων. 

 

Υτθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου κα περιλαμβάνονται τα παρακάτω κόςτθ: 

             ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

Α1: ΥΛΙΚΑ / CPV: 34993000-4, 32441200-8 
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α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

1 Φωτιςτικό ςϊμα "Ρδικό Φωτιςτικό" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου: "ST-xx"'. Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 15.650 590,00 9.233.500,00 

2 Φωτιςτικό ςϊμα "Αξονικό Φωτιςτικό" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου: "ΑX-xx". Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 12.840 630,00 8.089.200,00 

3 Φωτιςτικό ςϊμα "Διακοςμθτικό Ρδικό" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου:  "SD-xx".Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 1.967 700,00 1.376.900,00 

4 Φωτιςτικό ςϊμα "Φωτιςτικό Φανάρι" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου: "LT-xx". Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 3.715 750,00 2.786.250,00 

5 Φωτιςτικό ςϊμα "Φωτιςτικό Μορυφισ" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου:  "PT-xx". Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 8.251 700,00 5.775.700,00 
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α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

6 Φωτιςτικό ςϊμα "Σροβολζασ" ςφμφωνο 

με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ του 

Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Υτθν τιμι 

ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και θ 

τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 1.255    550,00     690.250,00 

7 Σρομικεια και τοποκζτθςθ Αςφρματου 

Ελεγκτι Φωτιςτικοφ 
32441200-8 τμχ 43.678    180,00   7.862.040,00 

Σφνολο Ομάδασ Α1 άνευ ΦΡΑ 35.813.840,00 

ΦΡΑ 24%   8.595.321,60 

Σφνολο Ομάδασ Α1 44.409.161,60 

 Α2: ΕΓΑΣΙΕΣ /CPV: 51110000-6 

1 Απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν 

ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ 

τθσ Ανακζτουςασ 

51110000-6 τμχ 43.678         25,00  1.091.950,00 

2 Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ 

απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, 

κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ 

φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ 

πλατφόρμασ IoT 

51110000-6 Φμχ 1 250.000,00     250.000,00 

Σφνολο Ομάδασ Α2, άνευ ΦΡΑ   1.341.950,00 

ΦΡΑ 24%      322.068,00 

Σφνολο Ομάδασ Α2   1.664.018,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 & Α2 ΑΝΕΥ ΦΡΑ 37.155.790,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ   8.917.389,60 

ΣΥΝΟΛΟ Α1 & Α2 46.073.179,60 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΘΘΣΘ /CPV: 50232100-1 

1 Νειτουργία και ςυντιρθςθ  δικτφου και 50232100-1 ζτθ 10 611.492,00 6.114.920,00 
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α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου. 

Χπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ 

φωτιςτικϊν ςωμάτων αποκατάςταςθσ 

βλαβϊν φωτιςτικϊν ςε βάκοσ δεκαετίασ 

Σφνολο Συντιρθςθσ άνευ ΦΡΑ   6.114.920,00 

ΦΡΑ 24%   1.467.580,80 

Τελικό Σφνολο   7.582.500,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β (ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 43.270.710,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΡΑ  ΟΜΑΔΩΝ Α & Β 10.384.970,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β 53.655.680,40 

 

       ΟΙ ΜΕΛΕΤΘΤΕΣ   

                                                         

     Ο  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

      ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

    

                      Ο   ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                       ΤΘΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ   

                                            

    

  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΘΑ 

 

 

   ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

 

 

       ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

           

 

                    ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α         V 

  

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΦΦΙΜΘΥ 
ΔΘΞΡΥ ΑΘΘΟΑΙΩΟ 
ΓΕΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΕΤΓΩΟ                                                                                                                                                      
Δ/ΟΥΘ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡΧ                                        
ΦΞΘΞΑ ΞΕΝΕΦΩΟ, ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ ΜΑΙ 
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ                   
 

    ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΕΜΑ:     «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΑΘΘΝΑΙΩΝ». 

 

CPV: 34993000-4, 32441200-8, 51110000-6, 50232100-1 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   

Σφνολο χωρίσ ΦΡΑ:  43.270.710,00€,  ΦΡΑ 24%: 10.384.970,40€ ,  Σφνολο με ΦΡΑ 24%: 53.655.680,40€ 

Κ.Α.  7135.044 /Φ.62 

 

Ρ   υπογραφόμενοσ……………………………………………………....με ζδρα …………………………..….. 

Δ/νςθ…….………………….…………Φθλ.…….…………….,  email ………………..………αφοφ ζλαβα πλιρθ γνϊςθ των όρων, που 

αναφζρονται ςτα τεφχθ τθσ  Ξελζτθσ, του Διμου, τουσ οποίουσ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και που αφοροφν 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τθν «ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ» από το Διμο Ακθναίων, προςφζρω τισ  παρακάτω τιμζσ. 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ: 

1. Φεχνικι Ζκκεςθ. 
2. Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ. 
3. Υυγγραφι Χποχρεϊςεων. 

 

Υτθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου κα περιλαμβάνονται τα παρακάτω κόςτθ: 
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α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΤΘΛΕΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

Α1: ΥΛΙΚΑ / CPV: 34993000-4, 32441200-8 

1 Φωτιςτικό ςϊμα "Ρδικό Φωτιςτικό" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου: "ST-xx"'. Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 15.650   

2 Φωτιςτικό ςϊμα "Αξονικό Φωτιςτικό" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου: "ΑX-xx". Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 12.840   

3 Φωτιςτικό ςϊμα "Διακοςμθτικό Ρδικό" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου:  "SD-xx".Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 1.967   

4 Φωτιςτικό ςϊμα "Φωτιςτικό Φανάρι" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου: "LT-xx". Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 3.715   

5 Φωτιςτικό ςϊμα "Φωτιςτικό Μορυφισ" 

ςφμφωνο με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ 
34993000-4 τμχ 8.251   
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α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

του Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Σερίπτωςθ 

φωτοτεχνικοφ μοντζλου:  "PT-xx". Υτθν 

τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια 

και θ τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ 

6 Φωτιςτικό ςϊμα "Σροβολζασ" ςφμφωνο 

με τον Σίνακα Υυμμόρφωςθσ του 

Σαραρτιματοσ I και τισ Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ. Υτθν τιμι 

ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και θ 

τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ 

34993000-4 τμχ 1.255      

7 Σρομικεια και τοποκζτθςθ Αςφρματου 

Ελεγκτι Φωτιςτικοφ 
32441200-8 τμχ 43.678      

Σφνολο Ομάδασ Α1 άνευ ΦΡΑ  

ΦΡΑ 24%  

Σφνολο Ομάδασ Α1  

 Α2: ΕΓΑΣΙΕΣ /CPV: 51110000-6 

1 Απεγκατάςταςθ παλαιϊν φωτιςτικϊν 

ςωμάτων μεταφορά τουσ ςε αποκικεσ 

τθσ Ανακζτουςασ 

51110000-6 τμχ 43.678   

2 Εκτζλεςθ μετριςεων πεδίου, ρφκμιςθ 

απαιτοφμενων επιπζδων φωτιςμοφ, 

κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ 

φωτιςμοφ, προγραμματιςμόσ 

πλατφόρμασ IoT 

51110000-6 Φμχ 1   

Σφνολο Ομάδασ Α2, άνευ ΦΡΑ   

ΦΡΑ 24%  

Σφνολο Ομάδασ Α2  

ΣΥΝΟΛΟ Α1 & Α2 ΑΝΕΥ ΦΡΑ  
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α/α Ρεριγραφι 
CPV 

Μ.Μ. Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ 

άνευ ΦΡΑ (€) 

Σφνολο άνευ 

ΦΡΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΟ Α1 & Α2  

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΘΘΣΘ /CPV: 50232100-1 

1 Νειτουργία και ςυντιρθςθ  δικτφου και 

ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ του Διμου. 

Χπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ 

φωτιςτικϊν ςωμάτων αποκατάςταςθσ 

βλαβϊν φωτιςτικϊν ςε βάκοσ δεκαετίασ 

50232100-1 ζτθ 10   

Σφνολο Συντιρθςθσ άνευ ΦΡΑ  

ΦΡΑ 24%  

Τελικό Σφνολο    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΡΑ  ΟΜΑΔΩΝ Α & Β  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β  
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α         VΙ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ρνομαςία Φράπεηασ:  ....................................................................................................  
Ματάςτθμα:  .............................................................................................. 
Διεφκυνςθ (οδόσ - αρικμόσ, Φ.Μ.)……………………………………………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………………. 
 
ΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ/Δ.Β.Α./Κ.Υ.Α.Δ.Α./Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α. 
ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΑΤ………………………………………………………………... 
ΕΧΤΩ………………………………………………………………………………………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΧΤΩ 
………………………………………………………….75 
υπζρ του  

i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Ξ. ……………………….., 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Οομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Ξ. ……………................, 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Μοινοπραξία) 
Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτο διενεργοφμενο Διαγωνιςμό 
του Διμου Ακθναίων για τθν«ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»,ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΞ: …………………… και καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …/…/2021. 
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 
 
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν………………………………… , ι μζχρισ ότου αυτι 
μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηά μασ 
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

                                                           
75

Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ  προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ 

και τον Φ.Π.Α. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.3.6. τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθ τθσ76.  
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε77. 
 

 

 

 

                                                                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
76Άρκρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
77

Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
Ρνομαςία Φράπεηασ …………………………………………………………………………  
Ματάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Φ.Μ.) ……………………………………………………………..   
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………………… 
 
Ρροσ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ/Δ.Β.Α./Κ.Υ.Α.Δ.Α./Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α. 
ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΑΤ.....................................................................  
ΕΧΤΩ ..................................................................................................................................... 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  
ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΧΤΩ 
…………….……………………………………………………78 

    υπζρ του  
i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Ξ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
ii. (Οομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Ξ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
iii. (Ζνωςθ ι Μοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθν  καλι  εκτζλεςθ τθσ/των ομάδασ/ων ι/και 

του/των τμιματοσ/ων  τθσ  Υφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ για τθνεκτζλεςθ τθσςφμβαςθσ «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ……….. πράξθ Ρικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:……………) και τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με 

ΑΔΑΞ:…………………… 

 

Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 

λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε79.     

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 

 
 

                                                           
78Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Π.Α. 
79Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

Ρνομαςία Φράπεηασ …………………………………………………………………………  
Ματάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Φ.Μ.) ……………………………………………………………..   
 Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………………  
Ρροσ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΘΥ ΑΤ.....................................................................  
ΕΧΤΩ ..................................................................................................................................... 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  
ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΧΤΩ 
…………….…………………………………………………… 

    υπζρ του  
i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Ξ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
ii. (Οομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Ξ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
iii. (Ζνωςθ ι Μοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Ξ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθ λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του 
……% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, άνευ Φ.Σ.Α, ευρϊ ……………………….., ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. …………………….. 
ςφμβαςθ και τθν υπ’ αρικμ. ………………… Διακιρυξι ςασ με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 
τθν …./…./2021, για τθν εκτζλεςθ τθσ «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ςυνολκισ ςυμβατικισ αξίασ ……………………………….., ςυμπ/νου Φ.Σ.Α. 24%, 

και μζχρι του ποςοφ των80 ……………………………. ευρϊ πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ, που κα 
καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ εταιρείασ ………………………. ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Μοινοπραξίασ, υπζρ των 
εταιρειϊν τθσ  Ζνωςθσ/Μοινοπραξίασ υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε, ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του ν. 
4412/2016, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ.  
 
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 
υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε81.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 υμπλθρϊνεται το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι. 
81

 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε 
με τθν υπ’ αρικμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι 
και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  VII 

 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΕΕΕΣ)  

 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΤΟ  Ε Υ  Ω Ρ Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΘ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α  Τ Θ Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω  Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ Α Ν Α Ρ Ο ΣΡ Α Σ Τ Ο  Μ Ε  Ο Σ  Τ Θ Σ  

Ρ Α  Ο Υ ΣΑ Σ Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Θ Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω  Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΘ Δ Θ Σ ,  ΣΕ  Μ Ο  Φ Θ  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .pdf Κ Α Ι  ΣΕ  

Μ Ο  Φ Θ  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  
 
1. Μζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 
Φο ΕΕΕΥ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  
Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
        Ενότθτα Α:  Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
        Ενότθτα Β:  Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
        Ενότθτα Γ:   Σλθροφορίεσ ςχετικά μετθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
        Ενότθτα Δ:  Σλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. φορζασ 
Μζροσ III:  Λόγοι αποκλειςμοφ 
        Ενότθτα Α: Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  
        Ενότθτα Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
        Ενότθτα Γ: Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα  
Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ  
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
        Ενότθτα Α: Ματαλλθλότθτα.  
        Ενότθτα Β: Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
        Ενότθτα Γ: Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
        Ενότθτα Δ: Υυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Μζροσ V:  Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ 
του εν λόγω πεδίου ςε ανοικτι διαδικαςία) 
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
 
2. Ρωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω του 
ΕΣΘΔΘΣ 
Ρι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΥ όπωσ αυτό ζχει 
οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf,θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΥ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν 
το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΥ 
τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Υθμειϊνεται το εξισ:  
Φο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΥ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να 
ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 
δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι 
διαδικτφου, όπωσ π.χ. GoogleChrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  

2.2 Υε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΥ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα 
δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτον 
ςχετικό διαγωνιςμό. 
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2.3Ρ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζναΕΕΕΥ.   

2.4 Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΥ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.5 Χωριςτό ΕΕΕΥ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνοαπό τρίτουσ φορείσ και ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 
 
Ρι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΥ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Υτο Ξζροσ ΙΙ «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Υτο Ξζροσ ΙΙΙ «Νόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ  
Γ. Υτο Ξζροσ ΙV «Μριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροφορίεσ των κριτθρίων (των παραγράφων 
2.2.5 – 2.2.6  τθσ παροφςασ), ςτον οποίο ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ.  
Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ ολοκλθρϊνεται με το Ξζροσ VΙ «Φελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 
ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω Ξζροσ.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ωνςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ/Φεχνικι Σροςφορά». 
2.6 Χωριςτό ΕΕΕΥ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τρίτουσ 
φορείσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ. 
 
Ρ υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΥ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Υτο Ξζροσ ΙΙ «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  
Β.   Υτο Ξζροσ ΙΙΙ «Νόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβουςυνυποβάλλεται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ/Φεχνικι Σροςφορά». 
 
3. Υπογραφι Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται 
προςφορζσ.  
Β. Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 
απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΥ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Χποβάλλεται ζνα ΕΕΕΥ, το οποίο είναι δυνατό να φζρειμόνο τθν θλεκτρονικι υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.

82
 

Γ. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να 
υπογράφεται το ΕΕΕΥ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α      X 

 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 
ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 

υπογράφει τθν προςφορά ωσ Σροςφζρων ι ωσ Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ Σροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, 

κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 

προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Σροςφζρων ι Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Σροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Υκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Σροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Υφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Φα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ 

και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Σροςφερόντων 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Υφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ 

του απορριτου. 

(β) Φο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Φα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-

δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Υε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά 

με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Ξετά τθ λιξθ των ανωτζρω 

περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V.Φο φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Σροςφζρων είτε Οόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Σροςφζροντοσ, μπορεί να 

αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου 

και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 

καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 

άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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