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Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση 

οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Λοκρών - Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Προϋπολογισμός Σύμβασης Προμήθειας (ΣΠ) 
1.760.868,00 € 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και του δικαιώματος προαίρεσης) 

Δικαίωμα Προαίρεσης Σύμβασης (ΣΠ) Έως 20 % επί του Προϋπολογισμού της ΣΠ 

Τύπος Διαγωνισμού 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 
2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη 

Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής 

Ταξινόμηση βάσηCPV 34993000-4 Φωτιστικά οδών, 31531000-7 Λαμπτήρες 

Είδος Σύμβασης Πολυετής Σύμβαση Προμήθειας (ΣΠ) 

Διάρκεια 12 μήνες 

Χρηματοδότηση (προέλευση) 
Ίδιοι Πόροι προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Χρηματοδότηση(ΣΑ - ΚΑ) 
Η δαπάνη για τη ΣΠ βαρύνει την με Κ.Α. : 20-7135.0007 

σχετική πίστωση (πολυετής επένδυση) 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην 
Εφημερίδα των ΕΚ 

25/4/2019 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της 
Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 

2 Εφημερίδες Τοπικές 
(Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή) 

Ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης, 
στην ιστοσελίδα http://www.dimos-

lokron.gov.gr/ σε «Διαύγεια» και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
/ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

3/5/2019 

Προθεσμία διενέργειας από τη Δημοσίευση 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον 

τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 

Προκήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ΕΚ 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί 
των όρων της Προκήρυξης 

Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

Προσφορών του Διαγωνισμού 

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr 

Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα 

κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Επίσκοπου Μεταξά 

Νεόφυτου 1,  ΤΚ 352 00 Αταλάντη Φθιώτιδας 

Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Υποβολής 
Προσφορών 

3/5/2019 

& ώρα Ελλάδας  16:00 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης Υποβολής 
Προσφορών 

31/5/2019 

& ώρα Ελλάδας 16:00 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης Υποβολής Φυσικού 
Αρχείου Προσφοράς 

5/6/2019 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης Προσφορών 

7/6/2019 

&ώρα Ελλάδας  13:00  
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Λοκρών 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση Πλ. Δημαρχείου 1 

Πόλη Αταλάντη Φθιώτιδας 

ΤαχυδρομικόςΚωδικός ΤΚ 352 00 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR221 

Τηλέφωνο +30 22330-22495 

Φαξ +30 22330-22606 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dimatal1@yahoo.gr 

Αρμόδιοςγια πληροφορίες Λιάρτης Βασίλειος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.dimos-lokron.gov.gr/  

Στοιχεία Επικοινωνίας Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών 

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις και το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο: 

 

1. Ν. 4412/2016: “Συμβάσεις Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (Α΄147), όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017, Ν.4512/2018 ΦΕΚ Α 5/17.1.2017 τον Ν. 

4605/1-4-2019 ΦΕΚ Α 52/01-04-2019 και ισχύει. 

2. Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄): “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), 

όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-

2007, τ. Α΄): “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

3. Ν. 3852/2010: “Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης”. 

4. Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄): “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Ν.4412/2016 σε συνδυασμό του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’): “Δικαστική προστασία κατά την 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 86/665/Ε.Ο.Κ. του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) - Οδηγία  92/13/E.O.K. του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του ΕΣ της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)”, 

6. Tης παρ. ζ, του Ν. 4152/2013 (Α' 107): “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”, 

7. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A1112): “Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις (Α΄112). 





 

8. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄): “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 6ου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε: Ν. 4072/2012, Ν. 4038/2012 και τις διατάξεις: Κ.Υ.Α. 

Π1/2380/2012 και Ν. 4146/2013. 

9. Ν. 3469/2006: “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 

10. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α/68): “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό - 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”, και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού 

Επικρατείας, με θέμα “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην 

επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (εντός νομών Αττικής - 
Θεσσαλονίκης), που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου”. 

11. Ν. 3855/23.6.2010: “Περί Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, 

ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010). 

12. Ν. 3851/2010: “Περί Επιτάχυνσης ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

(Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση έως 2020” (ΦΕΚ 

85 Α’/4-6-2010). 

13. Ν. 3661/2008: “Περί μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες 

διατάξεις” (ΦΕΚ 89 Α’/19-05-2008). 

14. Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011: “Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης 

ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική 

χρήση. Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακό 

περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση” (ΦΕΚ 918 Β’/2011). 

15. Άρθρο 43, του Ν. 4257/2014. 

16. Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011: “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας 

δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011). 

17. N. 4342/2015: “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου2012: Για την ενεργειακή απόδοση, την 

τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ 

και 2006/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 

2013”. 

18. Ν. 2859/2000 (Α’ 248): “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”, 

19. Ν.2690/1999 (Α' 45): “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

20. ΠΔ 28/2015 (Α' 34): “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

21. ΠΔ 80/2016 (Α΄145): “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

22. Ν. 429/1976: “Περί υπολογισμού & τρόπου είσπραξης δημοτικών & κοινοτικών τελών καθαριότητας & 
φωτισμού & ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 235 Α΄/1976), 

23. Άρθρα 21&22 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 “Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων, όπως 

επιβλήθηκαν υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων για Τέλη Καθαριότητας & για Τέλη Φωτισμού, για τις 

παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & 

αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των 

κοινοχρήστων χώρων” (ΦΕΚ 2 Α’/03-01-1989). 

24. Ν. 4270/2014 (Α' 143): “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

25. του ν. 4250/2014 (Α' 74): “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 





 

26. Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011): “Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή 

δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων”. 

27. Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/ 29.5.2013): “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει καθώς και την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

28. Του άρθρου 37,του Ν. 4320/2015. 

29. Άρθρο 25, παρ. 12 του Ν.1828/1989. 

30. Άρθρο 2, παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 “Περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων”. 

31. Του ν. 3310/2005 (Α' 30): “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66): “Ονομαστικοποίηση 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»”, της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”, [Τα άρθρα 36 / 37 του ν. 4129/2013 “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο” (Τεύχος Α΄ 52). 

32. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ 

(19REQ004754989)  

33. την υπ’ αριθ. Α/236/9-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ  του Δημάρχου, 

34. Την με αρ. 05/42/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) περί έγκρισης περί έγκρισης υλοποίησης 
της προμήθειας με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών” (ΑΔΑ 

ΩΞΑΕΩΛΤ-ΚΓΖ). 

35. Την με αριθ. 10/45/2019 Απόφαση της ΟΕ με θέμα: «Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού  δημόσιου 

διεθνή  ανοικτού  διαγωνισμού για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου 

Λοκρών”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ 24% , έγκριση μελέτης 

και καθορισμός όρων διακήρυξης”, η οποία αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Διαύγεια), με ΑΔΑ ( 6Σ8ΓΩΛΤ-

ΔΑΖ). 

και λαμβάνοντας υπόψη: 

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

Προκηρύσσει: 

• Ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 

4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Προμήθειας (εφεξής 

ΣΠ) με τίτλο: “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”. 





 

• Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 

(Β 3400). 

• Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθρο 36, 

του ν. 4412/2016 : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 73011 

• Η Προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ 4, του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

• Η Προκήρυξη (περίληψη) δημοσιεύεταικαιστονΕλληνικόΤύπο,σύμφωναμετοάρθρο66τουΝ.4412/2016. 

• Η Προκήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (URL: http://www.dimos-

lokron.gov.gr/ ) 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες Υπηρεσίες. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L335)», , του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», του άρθρου 

26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 

με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 της 

απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών , του ν. 3548/2007 (Α’ 68) 
«Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις», της αριθ. 05/42/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης υλοποίησης της 

προμήθειας με τίτλο «Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση 

ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών», της αριθ. Α/236/9-4-2019 Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης, της αριθ. 10/45/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

διενέργειας Ηλεκτρονικού  δημόσιου διεθνή  ανοικτού  διαγωνισμού για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και 

βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% , έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης» 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
(α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

(γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 





 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λοκρών. Η πληρωμή της δαπάνης θα 

γίνει σταδιακά (πολυετής ανάληψη υποχρέωσης) μέσω των δημοτικών τελών φωτισμού. Σε περίπτωση 

που δεν επαρκούν τα δημοτικά τέλη οδοφωτισμού, ο Δήμος δεσμεύεται να καλύψει το υπόλοιπο με 

ίδιους πόρους. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.΄71350007 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου 

πληρωμής στην παρ. 5.1 της παρούσας. 

1.3 Ορισμοί 

Στο κείμενο που ακολουθεί οι παρακάτω όροι λειτουργούν υποβοηθητικά, ως εξής: 

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού: “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”. 

2. Ανάδοχος (Προμηθευτής): Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η παρούσα Σύμβαση 

Προμήθειας (ΣΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

3. Αναθέτουσα Αρχή - Εγκαταστάσεις: Ο Δήμος Λοκρών στον οποίο ανήκουν κατά κυριότητα οι 

εγκαταστάσεις και οι υποδομές Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων που έχει εγκαταστήσει ο 
ίδιος (πλατείες κλπ.), ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο (ΔΕΗ), έχει δυνατότητα παρέμβασης μόνο σε επίπεδο 

φωτιστικών. 

4. Αντικείμενο Προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση, φωτιστικών 

σωμάτων οδών καθώς και λαμπτήρων, τεχνολογίας LED, και εξοπλισμού ελέγχου των φωτιστικών 

σωμάτων στις οδούς και τους δρόμους του Δήμου Λοκρών. 

5. Διαγωνιζόμενος: κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση, που θα υποβάλει προσφορά στον 

Διαγωνισμό για την ανάληψη της παρούσας. 

6. Διαγωνισμός: Ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, τη διενέργεια του οποίου 

προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή με την Αρ. 5176/2-5-2019 Προκήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, για 
την ανάδειξη Προμηθευτή της Σύμβασης Προμήθειας (ΣΠ): “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση 

οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”. 

7. Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή: το συλλογικό όργανο το οποίο θα διενεργήσει τις διαδικαστικές 

πράξεις του Διαγωνισμού, θα αξιολογήσει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και θα εισηγηθεί για το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Περίοδος Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθμισης Συστήματος: Το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας (ΣΠ) μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, δεν 

δύναται να υπερβαίνει τους (12) μήνες για τα φωτιστικά, τους λαμπτήρες. 

9. Προκήρυξη: Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού και τα Παραρτήματα της, καθώς επίσης και τυχόν 

νεότερα Τεύχη, Παραρτήματα, σχετικές τροποποιητικές ή διευκρινιστικές αποφάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής ή άλλα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στους Διαγωνιζομένους, τα οποία 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και περιλαμβάνουν τους όρους διενέργειας του Διαγωνισμού. 

10. Προσφορά: Η προσφορά που θα καταθέσει κάθε Διαγωνιζόμενος και η οποία περιλαμβάνει την 

ολοκληρωμένη Τεχνική – Οικονομική Προσφορά, για ανάληψη της Σύμβασης Προμήθειας, 

Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των λαμπτήρων και φωτιστικών, στο διάστημα ισχύος της 

παρούσας (όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό στοιχείο 9 της παρούσας). 

11. Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, που προκύπτει από την προσφορά του 

προμηθευτή. 

12. Σύμβαση Προμήθειας (ΣΠ): Η Σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την προμήθεια του 

αντικειμένου της παρούσας, δηλαδή την Προμήθεια - Εγκατάσταση Υλικών και Εξοπλισμού, 





 

περιλαμβανομένης της περιόδου ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης, για την επίτευξη 

Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

13. Συμβατικά Τεύχη: είναι, συνολικά, η Προκήρυξη του σχετικού Διαγωνισμού, τα Παραρτήματα αυτής 

και το σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, στην βάση των οποίων διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

1.4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση, φωτιστικών σωμάτων οδών καθώς και 

λαμπτήρων, τεχνολογίας LED, και εξοπλισμού ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων στις οδούς και τους 

δρόμους του Δήμου Λοκρών. 

Η Προμήθεια των Υλικών και του Εξοπλισμού που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν: 

1. Την προμήθεια: 

• Των κατάλληλων Φωτιστικών / Λαμπτήρων / Υλικών, υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής 

Απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και 
όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της Σύμβασης 

Προμήθειας (ΣΠ), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”. 

2. Την εγκατάσταση: 

• Των νέων Λαμπτήρων υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης ή των νέων Φωτιστικών (βάση της 

αντιστοίχισης, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στην 

παρούσα Προκήρυξη (και σε τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις που θα δοθούν).Τα προς προμήθεια είδη 

κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

34993000-4 Φωτιστικά οδών, 31531000-7 Λαμπτήρες. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι 
τμήματα: 

 

α/α Τύπος Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Κόστος (€) 

1 Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W 5.480 60,0 328.800,00 

2 ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, ισχύος≤80W 6 506,0 3.036,00 

3 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2,ισχύος ≤80W 1.637 506,0 828.322,00 

4 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤80W 218 533,0 116.194,00 

5 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#4,ισχύος ≤110W 38 812,0 30.856,00 

6 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 9 1.020,0 9.180,00 

7 Προβολέας led, Π#1,ισχύος ≤120W 50 880,0 44.000,00 

8 Προβολέαςled, Π#2,ισχύος ≤160W 46 880,0 40.480,00 

9 Προβολέαςled, Π#3, ισχύος≤240W 4 1.020,0 4.080,00 

10 Αφαίρεση φωτιστικών 7.488 27,5 205.920,00 

11 Βραχίονες 1.500 80,0 120.000,00 

12 Αφαίρεση βραχιόνων 1.500 20,0 30.000,00 

  17.976  1.760.868,00 

  ΦΠΑ 24% 422.608,32 

  Σύνολο  2.183.476,32 

 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραπάνω ειδών, επί ποινή αποκλεισμού. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν-ογδόντα τριών 

χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€2.183.476,32) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €1.760.868,00, Φ.Π.Α.: € 422.608,32). 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για 





 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή360 ημέρες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει κόστους της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/2016. 

 

1.5 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• [Μέχρι τις 31/03/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 

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

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση» 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις” 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 





 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

“Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005”’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες” 

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

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

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

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

• της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την υπ' αριθ. 05/42/2019 (ΑΔΑ:ΩΞΑΕΩΛΤ-ΚΓΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

• Την υπ' αριθ. Α/236/9-4-2019 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε α) η δέσμευση ποσού 

2.002.422,40 € για το έτος 2019 στον Κ.Α. 20.71350007 για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας 
και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων οδών, λαμπτήρων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρολογικού. 

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 στον Κ.Α. 20.71350007 του οποίου προβλέπεται η πίστωση 

ποσού 2.183.476,32€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών 

σωμάτων οδών, λαμπτήρων και βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, η οποία έχει ήδη εγκριθεί. 

• Την υπ' αριθμ. . Α/236/9-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης μμε την οποία εγκρίνεται η 

δέσμευση πίστωσης ύψους 2.183.476,32€ (με ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019 σε 
βάρος της αντίστοιχης του προϋπολογισμού εξόδων Κ.Α. 20.71350007  

• Το με ΑΔΑΜ 19REQ004754989 αίτημα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού που αφορά την Τεχνική Μελέτη που 

συντάχθηκε από την εν λόγω Υπηρεσία, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 

φωτιστικών σωμάτων οδών, λαμπτήρων και βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου. 

• Την υπ' αριθμ. 10/45/2019 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι Όροι και 

εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης και οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής, και ορίστηκε η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
 

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/5/2019.και ώρα 16:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος, 

την 7η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 

1.7 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 





 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25/4/2019 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συμπληρώνεται επίσης αριθμός και ημερομηνία 

δημοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά] 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 73011  

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

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ , ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): http://www.dimos-lokron.gov.gr/  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο 

[συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με βάση το εφαρμοστέο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

την Α.Α. ως προς τις δαπάνες δημοσιεύσεων]. 

1.8 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

(α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

(β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

(γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 





 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η με Αρ. Πρωτ. 5176/2-5-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη διακήρυξη εφόσον 

πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων] 

• η παρούσα Διακήρυξη   με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II–ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Σχέδιο Σύμβασης 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών, 

(β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 





 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, άλλως 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα "συνοδεύονται από μετάφρασή τους" στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.». Στις περιπτώσεις που με την 

αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη– με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

Σχετικά με τα έγγραφα των προσφορών ισχύουν τα άρθρα 80  και 92 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει με τις 

τροποποιήσεις του. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), καθώς και από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή 

των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 





 

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Υποδείγματα των εγγυητικών 

επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VIII της παρούσας διακήρυξης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

(α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

(β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

(γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

(δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των τριάντα-πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά ευρώ και τριάντα-έξι λεπτών 

(35.217,36 €), ήτοι ποσοστού 2,00% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 και τα υποδείγματα 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/1/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής» ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και,  

(β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης «ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

Προστασίας», ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

(γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 

36 του V. 4129/2013. 

Για τα προηγούμενα της κατακύρωσης στάδια η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β).» 





 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 

έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 

λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) περιοριστικά 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 





 

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

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας, 

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

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 





 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 





 

(α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017 και 2018), να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμήθειας / εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού, 

αθροιστικού προϋπολογισμού τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ 100.000 € χωρίς (ΦΠΑ). Η συνολική 

ποσότητα θεωρείται αθροιστικά, στο σύνολο των παρόμοιων συμβάσεων του Προσφέροντα. Ως έργα 

οδοφωτισμού εννοούνται τα έργα που αφορούν σε οδικό δίκτυο κίνησης οχημάτων, δημόσιο ή 

ιδιωτικό (π.χ. ανοικτοί χώροι στάθμευσης) και στους οποίους εφαρμόζονται τα πρότυπα 

οδοφωτισμού ΕΝ 13201 ή/και 12464, όπως ισχύουν. 

(β) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017 και 2018), να έχουν κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν εκτελέσει συμβάσεις που περιλαμβάνουν την προμήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών δρόμου τεχνολογίας LED, με συνολική παραδοθείσα και εγκατεστημένη 

ποσότητα τουλάχιστον πεντακοσίων (500) φωτιστικών σωμάτων 

(γ) να διαθέτουν στην ομάδα έργου που θα αναλάβει την εγκατάσταση των φωτιστικών, τουλάχιστον 

έναν (1) ηλεκτρολόγο μηχανικό με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία (όπως προκύπτει από την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος του ΤΕΕ) με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έναν (1) μηχανολόγο μηχανικό 

με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία (όπως προκύπτει από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ΤΕΕ) 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ο(οι) συμμετέχων(-ντες) φορέας(-εις) να υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση για καθένα από τους ανωτέρω, και έγγραφα του ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της 

εξαρτημένης σχέσης εργασίας (βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα). 

2.2.6 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προϋποθέσεις, όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 
(α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερης ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ, της 

παραγωγικής διαδικασίας του οίκου κατασκευής/εργοστασίου για κάθε ομάδα προσφερόμενων 

φωτιστικών ή/και λαμπτήρων μη αποκλειομένης της περίπτωσης ένας οίκος κατασκευής/εργοστάσιο 

να είναι πιστοποιημένος κατά τα ανωτέρω για την παραγωγική διαδικασία περισσοτέρων φωτιστικών 

ή/και λαμπτήρων. 

Σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστικός οίκος, αλλά εμπορική 

επιχείρηση τότε πέραν του κατασκευαστικού οίκου και η εμπορική επιχείρηση θα πρέπει να είναι 

συμμορφώνεται με το Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερης ισχύουσας 

έκδοσης σε ισχύ, για την εμπορία των προσφερόμενων φωτιστικών ή/και λαμπτήρων. 

(β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερης 
ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ, του οίκου κατασκευής/εργοστασίου στο οποίο παράγονται τα  

προσφερόμενα φωτιστικά ή/και λαμπτήρες. 

(γ) Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) ή μεταγενέστερης 
ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ, για την διαχείριση υγείας και ασφάλειας στη Εργασία, του οίκου 

κατασκευής/εργοστασίου στο οποίο παράγονται τα  προσφερόμενα φωτιστικά ή/και λαμπτήρες. 

(δ) να διαθέτουν την επίσημη βεβαίωση σε ισχύ για την συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 

23615/651/Ε.103/2014) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. (για 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες) με τον 

Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα και ως μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 





 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η 

υλοποίηση της σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα Οικονομικό Φορέα ή, αν η 

προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, κατ’ ελάχιστον από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

(α)  την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 





 

φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73, 

(β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β` του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, 

(γ) για την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

ή αίτησης συμμετοχής και μέχρι την έναρξη έκδοσης αυτού, ένορκη βεβαίωση. 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

στις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α` και β` της 

παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73. 

 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81.». 

(α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 
(β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού. 





 

(γ) Για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

• Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 

έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 

κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

• Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 

της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 

έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 

μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 

στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 

της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 

φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

• Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης 

των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 

κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 

μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 

στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

• Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να 
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

• Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», και 
(δ) Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

B.2Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 





 

(α) Αναλυτικό κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων προμήθειας ή/και εγκατάστασης φωτιστικών 

σωμάτων οδικού φωτισμού, σε διάστημα τριών (3) ετών (2016, 2017 και 2018). Από τον κατάλογο θα 

πρέπει να προκύπτει ότι ο συμμετέχων έχει πραγματοποιήσει σε διάστημα τριών (3) ετών (2016, 2017 

και 2018) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμήθειας / εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων 

οδοφωτισμού, αθροιστικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) 

χωρίς ΦΠΑ. Ο κατάλογος θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Αύξων αριθμός 

ii. Αναθέτων φορέας (Πελάτης) 

iii. Έτος εκτέλεσης προμήθειας / εγκατάστασης 

iv. Προμηθευόμενο/α είδος/η (τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά) 

v. Ανάδοχος σύμβασης (φορέας) 

vi. Ποσότητα προμήθειας / εγκατάστασης 

vii. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

viii. Προϋπολογισμός σύμβασης 
Για κάθε σύμβαση του υπό προμήθεια είδους θα πρέπει να υπάρχει και αποδεικτικό ορθής εκτέλεσης 

και ολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

• Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που 

συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής ή ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας εργασιών (ΑΠΕ). 

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη 

(Πελάτη). 

(β) Αναλυτικό κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων προμήθειας ή/και εγκατάστασης φωτιστικών κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017 και 2018). Από τον κατάλογο θα πρέπει να 
προκύπτει ότι ο συμμετέχων σε διάστημα τριών (3) ετών (2016, 2017 και 2018) έχει εκτελέσει 

συμβάσεις που περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών δρόμου τεχνολογίας 

LED, με συνολική παραδοθείσα και εγκατεστημένη ποσότητα τουλάχιστον πεντακοσίων (500) 

φωτιστικών σωμάτων. Ο κατάλογος θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία 

i. Αύξων αριθμός 

ii. Αναθέτων φορέας (Πελάτης) 

iii. Έτος εκτέλεσης προμήθειας / εγκατάστασης 

iv. Προμηθευόμενο/α είδος/η (τεχνική περιγραφή, χαρακτηριστικά) 

v. Ανάδοχος σύμβασης (φορέας) 

vi. Ποσότητα προμήθειας / εγκατάστασης 

vii. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

viii. Προϋπολογισμός σύμβασης 

Για κάθε σύμβαση του υπό προμήθεια είδους θα πρέπει να υπάρχει και αποδεικτικό ορθής εκτέλεσης 
και ολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

• Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που 

συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. Γίνεται δεκτός και 

εγκεκριμένος από την υπηρεσία ΑΠΕ έργου. 

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη 

(Πελάτη). 

(γ) Άδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών στην οποία περιλαμβάνεται και η ΣΤ κατηγορία (εναέρια 

δίκτυα), του/των στελέχους/ων της ομάδας έργου που θα αναλάβει την εγκατάσταση των φωτιστικών 

στο δίκτυο και ανήκει/ουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα. 

Επίκληση δάνειας τεχνικής ικανότητας: Εφόσον οι Προσφέροντες στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα 
τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν 

στη διάθεσή τους την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών (δάνεια τεχνική ικανότητα). Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου φορέα (δανείζοντος) 

κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση στην προσφορά: 

i. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα, με προγενέστερη της κατάθεσης των δικαιολογητικών 

ημερομηνία, απευθυνόμενη προς την Αναθέτουσα Αρχή με την οποία αυτός αναλαμβάνει, σε 





 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτόν, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (B.4.α) ή 

υπηρεσιών (Β.4.β) στον Προσφέροντα και για χρονικό διάστημα μέχρι και την ολοκλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων αυτού προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ii. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, με προγενέστερη της κατάθεσης των δικαιολογητικών 

ημερομηνία, μεταξύ τρίτου και του Προσφέροντα ή μέλους αυτού από την οποία αποδεικνύεται, ότι ο 

τρίτος δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (Β.4.α) η υπηρεσιών (Β.4.β) 

στον Προσφέροντα και για χρονικό διάστημα μέχρι και την ολοκλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων αυτού προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

iii. Νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 

δανείζοντος τρίτου και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους. 

iv. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης τεχνικής ικανότητας) από τα οποία 

αποδεικνύεται η ειδική επαγγελματική εμπειρία και η τεχνική ικανότητα του τρίτου. 

Β.4Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

(α) Αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα πρότυπα, ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερης 
ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ, ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερης ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ καθώς 
και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) ή μεταγενέστερης έκδοσης σε ισχύ, σε μορφή 

.pdf, τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από το διαγωνιζόμενο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016, η Α.Α., αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από 

πιστοποιημένους για το λόγο αυτό οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη. Επίσης, γίνονται 

δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που 

ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, και να 

πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016, και 

(β) Βεβαίωση συμμετοχής του οικονομικού φορέα, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014) η 

οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. (για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες) με τον Αριθμό Μητρώου 

Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του 

Π. . 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα και ως μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Β.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 





 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.7 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει για τον σκοπό αυτό: 

(α) Συμφωνητικό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

(β) Έγγραφη δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή με την οποία 

αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων τεχνικών και οικονομικών πόρων προς 

τον Προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτόν. 

(γ) Έγγραφης συμφωνίας, με προγενέστερη της κατάθεσης των δικαιολογητικών της προσφοράς 

ημερομηνία, μεταξύ τρίτου και Προσφέροντα ή μέλους αυτού, από την οποία αποδεικνύεται ότι ο 

τρίτος δεσμεύεται να παρέχει την επικαλεσθείσα από τον Προσφέροντα τεχνική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων για όλη τη διάρκεια 

της Προμήθειας. 
(δ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 

δανείζοντος τρίτου και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους. 

Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ενώσεις ή προσωρινές συμπράξεις), δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να 

μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, ή/και να στηρίξει την τεχνική ή/και την χρηματο-οικονομική 

επάρκεια άλλου προσφέροντα, εκτός εάν πρόκειται για κατασκευαστή φωτιστικών σωμάτων και 

λαμπτήρων (όπως τεκμαίρεται από το πιστοποιητικό βιοτεχνικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου). 

Επιτρέπεται κατασκευαστής φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων (όπως τεκμαίρεται από το 

πιστοποιητικό του βιοτεχνικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου) να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα 

σχήματα και/ή να διαθέσει τα προϊόντα του σε τρίτο(-α) σχήμα(-τα) που συμμετέχει(-ουν) στον 
διαγωνισμό, και δεν αποτελεί αυτό λόγο αποκλεισμού. 

Με την ανωτέρω εξαίρεση (περί κατασκευαστή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων), η συμμετοχή 

φυσικού ή νομικού προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα, δεν 

επιτρέπεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/2016, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για την επιλογή της 

πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές 

και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα 

κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της 

διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση κάθε μιας.Η αξιολόγηση των Τεχνικών 

Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα 

κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
 





 

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 70%) 

α/α Κριτήριο Μ.Μ Βαθμολογία (BKi) 
Συντελεστής 

βαρύτητας (ΣΒi) 
Αξιολόγηση 

Κ1 

Ποιότητα φωτιστικών & λαμπτήρων: Συμφωνία των 

προσφερόμενων φωτιστικών & λαμπτήρων με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα 4 

(%) Β1 -= 100 – 120 35% Κ1 = Β1 * 35% 

Κ2 

Πληρότητα & προδιαγραφές της συνολικής 

τεχνικής λύσης: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

συστήματος που περιγράφονται στο Παράρτημα 4, 

και την τεχνική λύση που υποβάλλει ο Ανάδοχος 

(%) Β2 = 100 – 120 30% Κ2 = Β2 * 30% 

Κ3 

Εξοικονόμηση ενέργειας: Ετήσια εξοικονόμηση 

ενέργειας σύμφωνα με τον Πίνακα του 

Παραρτήματος 2 

(%) Β3 = 100 – 120 20% Κ3 = Β3 * 20% 

Κ4 

Υποστήριξη μετά την πώληση: Η υποστήριξη μετά 

την πώληση σχετίζεται με το χρόνο απόκρισης και 

αντικατάστασης του φωτιστικού στις περιπτώσεις 

όπου αυτό έχει υποστεί βλάβη. 

(%) Β4 = 100 – 120 15% Κ4 = Β4 * 10% 

 

Κριτήριο Κ1: Ποιότητα φωτιστικών & λαμπτήρων 

Πρώτο κριτήριο βαθμολόγησης είναι η συμφωνία του προσφερόμενου φωτιστικού(-κών) με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της 

παρούσας. Τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες πρέπει κατ’ ελάχιστο να ικανοποιούν, επί ποινή 

αποκλεισμού, όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4. Η 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται μόνο για εκείνες που χαρακτηρίζονται ως 

«ενδεικτικές» ή «επιθυμητές». Ο(οι) συμμετέχων(-ντες) των οποίων τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν 

απολύτως με τις τεχνικές προδιαγραφές θα λαμβάνει/νουν την ελάχιστη βαθμολογία (100) και εκείνος 

που υπερέχει περισσότερο στις τεχνικές προδιαγραφές, λαμβάνει την βαθμολογία (120). Τυχόν 

συμμετέχοντες με προσφερόμενα υλικά με ενδιάμεσες τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνουν βαθμολογία 

που αντιστοιχεί αναλογικά στη μέγιστη και στην ελάχιστη βαθμολογία, με γραμμική διαβάθμιση. Το 

κριτήριο έχει συντελεστή βαρύτητας 35%. 

Επειδή ο παρών διαγωνισμός αφορά περισσότερα του ενός αγαθά, με διαφορετικές απαιτήσεις για το 

καθένα, και με διαφορετική συμμετοχή στον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, καθορίζονται οι 

ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης (%), για κάθε τύπο προϊόντος (φωτιστικά, λαμπτήρες και 

αυτοματισμοί). Ο συντελεστής στάθμισης είναι το επί τοις εκατό ποσοστό συμμετοχής του κάθε τύπου 
προϊόντος στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. 

 

 

Πίνακας 2: Συντελεστές στάθμισης για κάθε τύπο προϊόντος, για κάθε κριτήριο 

α/α (j) Φωτιστικά Συντελεστής Στάθμισης (%) 

1 Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W 23,40% 

2 ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, ισχύος≤80W 0,22% 

3 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W 58,96% 

4 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤80W 8,27% 

5 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤110W 2,20% 

6 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 0,65% 

7 Προβολέας led, Π#1, ισχύος ≤120W 3,13% 

8 Προβολέας led, Π#2, ισχύος ≤160W 2,88% 

9 Προβολέας led, Π#3, ισχύος ≤240W 0,29% 

 Σύνολο 100,00% 
* Οι βραχίονες δεν αξιολογούνται 

 

Ο βαθμός Β1 του κριτηρίου αποτελεί το σταθμισμένο άθροισμα της βαθμολογίας για κάθε τύπο 





 

φωτιστικού, και υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση: 
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Όπου: 

B1 = σταθμισμένος βαθμός κριτηρίου 

Bk = βαθμός κριτηρίου 1 για το είδος k 

ΣΣk = συντελεστής στάθμισης του είδους k 

k = αύξων αριθμός είδους, k = 1 ως 9 

 

Κριτήριο Κ2: Πληρότητα & προδιαγραφές της συνολικής τεχνικής λύσης 

Τέταρτο κριτήριο βαθμολόγησης είναι η πληρότητα και προδιαγραφές της συνολικής προσφερόμενης 
τεχνικής λύσης (φωτιστικά και λαμπτήρες). Για την αξιολόγηση σύμφωνα με το κριτήριο Κ3, 

ο(οι)συμμετέχων(-ντες) οφείλει(-ουν) να υποβάλλει(-ουν)αναλυτική τεχνική περιγραφή και τεκμηρίωση 

της ολοκληρωμένης προσφερόμενης τεχνικής λύσης (φωτιστικά και λαμπτήρες κλπ.), που οφείλει να 

ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι εξετάζεται η τεχνική λύση των προσφορών 
που ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού. Το 

κριτήριο έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. 

Κριτήριο Κ3: Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 

Τέταρτο κριτήριο βαθμολόγησης είναι η προσφερόμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τον Πίνακα του Παραρτήματος 2, με βάση την έκθεση δοκιμών του LM79, υπό την 

προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της παρούσας, και προσφέρεται τουλάχιστον η ελάχιστη απαιτούμενη 

εξοικονόμηση ενέργειας (50%). Ο(οι) συμμετέχων(-ντες) που προσφέρει την μικρότερη εξοικονόμηση (υπό 
την προϋπόθεση ότι η εξοικονόμηση υπερβαίνει το 50% και τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις 

τεχνικές προδιαγραφές) θα λαμβάνει(-νουν) τη μέγιστη βαθμολογία (100) και εκείνος που προσφέρει την 

υψηλότερη εξοικονόμηση λαμβάνει την βαθμολογία (120). Τυχόν συμμετέχοντες που προσφέρουν 

ενδιάμεσα ποσοστά εξοικονόμησης λαμβάνουν βαθμολογία που αντιστοιχεί αναλογικά στη μέγιστη και 

στην ελάχιστη βαθμολογία, με γραμμική διαβάθμιση. Το κριτήριο έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Κριτήριο Κ4: Υποστήριξη μετά την πώληση 

Πέμπτο κριτήριο βαθμολόγησης είναι η προσφερόμενη υποστήριξη μετά την πώληση σχετίζεται με το 

χρόνο απόκρισης και αντικατάστασης του φωτιστικού στις περιπτώσεις όπου αυτό έχει υποστεί βλάβη και 

δεν παρέχει φωτεινή ενέργεια, με τη δυνατότητα αντικατάστασης του από ίδιο φωτιστικό σώμα στο χρόνο 

αυτό, τη δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών σε περιπτώσεις βλαβών για τις οποίες ο Δήμος φέρει την 

ευθύνη αντικατάστασης κλπ. Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας παροχής αξιόπιστης τεχνικής 
υποστήριξης, θα λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η θέση εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας, 

η αποδεδειγμένη διαθεσιμότητα φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών σε αποθήκες (π.χ. εγγραφές 

λογιστικής αποθήκης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή και ένα μήνα πριν) του προμηθευτή, η 

δυνατότητα εύρεσης ανταλλακτικών σε χρονικό ορίζοντα δέκα ετών. Ο(οι) συμμετέχων(-τες) που θα 

αξιολογηθεί(-ουν) ως η πλέον αξιόπιστη επιλογή θα βαθμολογηθεί(-ουν) με το μέγιστο βαθμό (120) ενώ η 

μικρότερη βαθμολογία θα «δίνεται» σε όσους δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τα ανωτέρω. Το κριτήριο 

έχει συντελεστή βαρύτητας 15%. 

2.3.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

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

του Διαγωνισμού. Το σύνολο της βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) προκύπτει από το 
άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4) δηλαδή: 
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όπου j ο αύξων αριθμός του προσφέροντα. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Η βαθμολόγηση των 

κριτηρίων Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 γίνεται με βάση την πληρότητα και την εναρμόνιση των τεχνικών προσφορών για τα 

συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της προκήρυξης, όπως περιγράφεται 

για κάθε κριτήριο στην προηγούμενη παράγραφο 2.3.1. Η τιμή βάσης των παραπάνω κριτηρίων είναι το 

100 και το 120 η μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση. Για το κριτήριο Κ4 τη μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει ο 
υποψήφιος που προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Η διαφορά της βαθμολόγησης μεταξύ των 

υποψηφίων προκύπτει αναλογικά και ποσοστιαία με βάση το ποσοστό της αριθμητικής διαφοράς που 

προκύπτει από τον προσφέροντα την υψηλότερη τιμή εξοικονόμησης, αριθμητικά ο οποίος και παίρνει 

αντίστοιχα στη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού τιμή 120. Η τιμή βάσης 100 του κριτηρίου είναι το 

ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης που προβλέπεται στη Προκήρυξη, δηλαδή 50% εξοικονόμηση 

ενεργειακής κατανάλωσης με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές (ιδίως εκείνες που είναι επί ποινή 

αποκλεισμού). Αν όλοι οι υποψήφιοι έχουν προσφέρει ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας μεγαλύτερο του 

ελαχίστου (50%), το 100 της βαθμολογίας αντιστοιχεί στον προσφέροντα με το σχετικά μικρότερο ποσοστό 

εξοικονόμησης. Στη διάρκεια εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους κριτήρια 

βαθμολογία τουλάχιστον 100 δεν συνεχίζεται η εξέταση του υπολοίπου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

τους και δεν γίνονται και αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι που δεν 

γίνονται δεκτοί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται. 

2.3.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και προκύπτουν από το έντυπο 

της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 2. Πιο συγκεκριμένα η βαθμολογία ΒΟΠj της κάθε 

Οικονομικής Προσφοράς ΟΠj ισούται με το άθροισμα του λόγου της χαμηλότερης υποβληθείσας 
Οικονομικής Προσφοράς Αμοιβής Αναδόχου (ΟΠmin) προς την Οικονομική Προσφορά Αμοιβής Αναδόχου 

(ΟΠj) πολλαπλασιασμένο με συντελεστή στάθμισης 30% και του λόγου του χαμηλότερου κόστους τελικής 

ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου που προσφέρθηκε (ΚΕmin), προς το κόστος τελικής ενεργειακής 

κατανάλωσης του Δήμου που προκύπτει από την Οικονομική Προσφορά (ΚΕj) ως ακολούθως: 
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όπου: ΟΠmin είναι η μικρότερη υποβληθείσα προσφορά αμοιβής Αναδόχου, ΟΠj η βαθμολογούμενη 

Οικονομική Προσφορά Αμοιβής του Αναδόχου j, ΚΕmin το χαμηλότερο υποβληθέν κόστος τελικής 

ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου και ΚΕj το βαθμολογούμενο κόστος τελικής ενεργειακής 

κατανάλωσης του Αναδόχου j. Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

2.3.4 Προσδιορισμός πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής 

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη 

Προσφορά. Η συνολική βαθμολογία Αj για κάθε διαγωνιζόμενο προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

jjj ΒΟΠ+ΒΤΠ=Α 30,070,0  

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο διαγωνιζόμενος με την 

υψηλότερη βαθμολογία Α ανακηρύσσεται προσωρινός Ανάδοχος. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, 
η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την Τεχνική Προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 





 

προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες Τεχνικές 

Προσφορές. 

Σύμφωνα με το εδάφιο 13 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάση της τιμής, και οι οικονομικοί φορείς έχουν 

υποχρέωση υποβολής οικονομικών προσφορών, τότε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία 

της. 

Η διαδικασία αυτή και οι υπολογισμοί που περιγράφονται παραπάνω, θα διενεργούνται από την ΕΔΑ, για 

όσους Οικονομικούς Φορείς κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τον αντίστοιχο έλεγχο συμφωνίας ή ασυμφωνίας της τεχνικής 

προσφοράς των Οικονομικών Φορέων, με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Η ΕΔΑ θα υπολογίζει το Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠi) για κάθε οικονομικό φορέα και θα συντάσσει 

πρακτικό. 

Στο Πρακτικό περιλαµβάνονται: 

• τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, 

• τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους, 

• τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων οι Τεχνικές Προσφορές των οποίων κρίθηκε ότι 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στο 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 

• τα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων οι Τεχνικές Προσφορές των οποίων κρίθηκε ότι δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι για τους 

οποίους προτείνεται ο αποκλεισμός τους. 

• Τον Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς για τον κάθε οικονομικό φορέα όπως αυτός προέκυψε κατά την 

αξιολόγηση, με την αντίστοιχη τεκμηρίωση της βαθμολογίας. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων σταδίων, η ΕΔΑ, εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό 

πρακτικό προς την Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη και έκδοση απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς», για το στάδιο αυτό του διαγωνισμού. 

Η ανωτέρω απόφαση, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στους Οικονομικούς Φορείς. 

Για όσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή στο στάδιο ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και εξ αυτού του λόγου δεν 

βαθμολογήθηκαν, ωστόσο έγιναν εκ των υστέρων αποδεκτές μετά από προδικαστική προσφυγή ή 

δικαστική απόφαση, η ΕΔΑ, στην επανάληψη της διαδικασίας βαθμολόγησης των προσφορών, με την ίδια 

ως παραπάνω μεθοδολογία, τον υπολογισμό του Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς και του Συγκριτικού 

Κόστους Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε οικονομικό φορέα και τη σύνταξη νέου Πρακτικού 

με το οποίο θα εισηγείται/γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να εκδώσει νέα 

απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής 

Προσφοράς», για το στάδιο αυτό του διαγωνισμού. Και η ανωτέρω απόφαση, με μέριμνα της 

Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στους Οικονομικούς 

Φορείς. 

Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Οικονομική Επιτροπή, και μετά την άπρακτη παρέλευση 

του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το συγκεκριμένο 
στάδιο του διαγωνισμού, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» των Διαγωνιζομένων που εξακολουθούν να μετέχουν στο 

Διαγωνισμό και η οποία γνωστοποιείται σ' αυτούς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η ΕΔΑ καταχωρεί όσους έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό, το οποίο 





 

υπογράφεται από τα μέλη της. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου των υποφακέλων «Οικονομική 

Προσφορά» κατά την οποία υπολογίζεται η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται ανωτέρω. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 
λόγο της τιμής της προσφοράς προς το βαθμό της τεχνικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ύπαρξης αποδεκτών προσφορών, η ΕΔΑ συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής 

προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνεται ο τελικός Πίνακας Κατάταξης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα 

σειρά αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 

βαθμού τεχνικής αξιολόγησης. Η προσφορά που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό Λi, θεωρείται η 

πλέον συμφέρουσα. 

Κατόπιν, η ΕΔΑ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό προς την Οικονομική Επιτροπή τη λήψη και 

έκδοση απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς», για το 
στάδιο αυτό του διαγωνισμού. Η ανωτέρω απόφαση, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, στους Οικονομικούς Φορείς. 

Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών 

προσφυγών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) 

ειδοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο να υποβάλει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσης. 

2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 7/6/2019 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/5/2019, ώρα 16:00 μ.μ. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής 





 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 

παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 

είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 

[Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από το διαγωνιζόμενο. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο. 

Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία σε μορφή .pdf. 

Σ' αυτά περιλαμβάνονται ειδικότερα: Πλήρες και λεπτομερές επίσημο απαντητικό σημείωμα με 

αναλυτικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις (παραποµπές) σε όλα τα άρθρα της ομάδας ή των ομάδων 





 

για τις οποίες θα υποβληθούν προσφορές και σημεία του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. Η 

τεκμηρίωση γίνεται με συγκεκριμένη παραπομπή στο τεχνικό εγχειρίδιο ή φυλλάδιο οδηγιών, με σαφή 

επισήμανση τυχόν διαφοροποιήσεων από τα προδιαγραφόμενα. Επιπλέον, οποιαδήποτε άλλη τεχνική 

πληροφορία ή στοιχεία είναι κατά την κρίση του Διαγωνιζομένου σημαντικά ή χρήσιμα. 

2.4.2.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει καθόλου το ανωτέρω φυσικό αρχείο ή το 

προσκομίσει εκπρόθεσμα τότε η ηλεκτρονική προσφορά του δεν αποσφραγίζεται και απορρίπτεται από 

την ηλεκτρονική διαδικασία του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Αναλυτικά: 

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν φυσικό σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου 

αναγράφονται τα εξής: 

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 

• Αριθμός Διακήρυξης: ……/…-…-2019 

• Τίτλος της Προμήθειας: “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών” 

• Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), όπως ορίζεται στο 

Άρθ. 1.5 της παρούσης. 

• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Εντός του ανωτέρω, κυρίως φακέλου, περιλαμβάνονται οι κάτωθι (υπο)φάκελοι, οι οποίοι θα φέρουν 

εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

(α) Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς 

(β) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Γ της παρούσης) 

Εξωτερικά στην συσκευασία των δειγμάτων θα αναγράφονται τα εξής: 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 

• Αριθμός Διακήρυξης: ……/…-…-2019 

• Τίτλος της Προμήθειας: “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών” 

• Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), όπως ορίζεται στο 
Άρθ. 1.5 της παρούσης. 

• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 





 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 

4412/2016 το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, το 

οποίο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Διακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσηςhttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el,στην οποία παρέχονται και 

πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ σε 

μορφή .pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία 

eEEEΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, 

αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται ότι: Το αρχείο PDFπαράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), 

ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDFαντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 

δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε 

διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 

εκτυπώνουν σε μορφή pdfπροκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 

διαγωνισμό. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 
για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 
από τον οικονομικό φορέα. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς 

εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας 

(δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) 

ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά 

Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα. 





 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

παρατίθεται στο Παράρτημα VIII. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. Η ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης του 

αντικειμένου της παρούσας, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος 

σκοπεύει να το προσεγγίσει και των μεθόδων ή/και εργαλείων (Τεχνική Επάρκεια), που θα 

χρησιμοποιήσει. 

Ειδικότερα, η πρόταση πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναφέρει: 

• Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή προτεινόμενης λύσης αναβάθμισης του υπάρχοντος Συστήματος που 

προσφέρει ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας. Στην Τεχνική Περιγραφή θα περιέχονται τα 

απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με το τεχνικό προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό της παρούσης 

παραγράφου. 

• Φωτοτεχνικά δεδομένα ανά κάθε τύπο προσφερόμενων λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων / 

προβολέων LED σε ηλεκτρονική μορφή .ies ή .ldt, κατάλληλο για χρήση σε λογισμικό ανοικτού κώδικα 
DIALUX. Στο φωτομετρικό αρχείο πρέπει να φαίνεται η πραγματική κατανάλωση του λαμπτήρα / 

φωτιστικού / προβολέα και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο 

εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015. 

• Δικαιολογητικά για το σύνολο των πιστοποιητικών που ζητούνται: Παράρτημα 4: “Τεχνικές 

Προδιαγραφές”, 

• Υπολογισμό και σαφή τεκμηρίωση της αναμενόμενης ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Επισημαίνεται, ότι για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας των φωτιστικών, με βάση την οποία 

θα υπολογίζεται η ετήσια εξοικονόμηση θα λαμβάνεται υπόψη, κατά τους υπολογισμούς, επί ποινή 
αποκλεισμού, η ισχύς κάθε τύπου φωτιστικού σύμφωνα με την κατανάλωση που αναγράφεται στο 

πιστοποιητικό LM79 του κάθε φωτιστικού που θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο 

φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015. 

• Δείγμα ανά κάθε τύπο φωτιστικού, προβολέα, λαμπτήρα. 

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναβάθμισης του Συστήματος. 

Ότι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αναφορά σε 
οικονομικά μεγέθη στην Τεχνική Προσφορά. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής 

Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή της προσφοράς τους στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 





 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τo Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς όπως παρατίθεται 

στο Παράρτημα VII της διακήρυξης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
ειδών, βάσει των τιμών αναφοράς του κάθε φωτιστικού και λαμπτήρα που αποτελεί το αντικείμενο 

προμήθειας και εγκατάστασης της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές δίνονται στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό που επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 

(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από τις ως άνω 

τιμές αναφοράς, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Παραρτήματος IV της παρούσας διακήρυξης για τις 

αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το 

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VII, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα οι κρατήσεις που θα πρέπει να καταβληθούν είναι οι ακόλουθες: 

• Φ.Ε. 4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

• 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

• 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

• ΥΠΕΡ Ο.Γ.Α., ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

• ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

• ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 





 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: (α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, (β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και (γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 

του Παραρτήματος IVτης παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα επτά (7) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

(α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
(β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

(γ) η οποία δεν πληροί τις επί ποινή αποκλεισμού τεχνικές προδιαγραφές 

(δ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

(ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

(στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων 

(ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

(η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών, 

(θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
 

 





 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 

7η Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει καθόλου το φυσικό αρχείο 

της παρ. 2.4.2.5 ή το προσκομίσει εκπρόθεσμα τότε η ηλεκτρονική προσφορά του δεν αποσφραγίζεται και 

απορρίπτεται από την ηλεκτρονική διαδικασία του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

(α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου. 

(β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α 

και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

(γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας. 
(δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 





 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 

και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή[ή την ίδια βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς],η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.». 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας. 

Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωσης των επιμέρους σταδίων ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 221Α του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα ημερών (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται  με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 





 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

(i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

(ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

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

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 3.4 της παρούσας και σε περίπτωση 

άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου του 
άρθρου 3.4 της παρούσας , 

(β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει εκτός των 

άλλων, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 





 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και 

μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το άρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

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

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 

(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 

της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή 

της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε 

πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση 

της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 





 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

 

 





 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα VII της Διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Αντί της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση το 

αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο Ταμείο του Δήμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις (εγγύηση καλής λειτουργίας) που γίνονται σε 

κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο και αποτελούν την εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι κρατήσεις ανέρχονται 
σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των υλικών που περιλαμβάνονται σε κάθε 

πιστοποίηση. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 

ισόποση εγγυητική επιστολή. 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται επιμεριζόμενες ισόποσα σε κάθε έτος της πενταετούς 

περιόδου αποπληρωμής του αναδόχου και αποτελεί συμβατικό όρο. Η επιστροφή του αναλογούντος, για 

κάθε έτος της περιόδου αποπληρωμής, γίνεται με την με την παρέλευση κάθε έτους της περιόδου της 

περιόδου αποπληρωμής, και ειδικότερα εντός τριάντα ημερών του αμέσως επομένου έτους. Η μείωση 

αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από 

ειδικό απολογισμό (αναφορά για τυχόν προβλήματα στον εξοπλισμό, αντικαταστάσεις κλπ.) για το έτος 

που παρήλθε. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας (κρατήσεις) καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της εγγύησης 

των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

Ειδικότερα σε περίπτωση όπου φωτιστικό/α σώμα/τα ή λαμπτήρας/ες, σταματήσουν τη λειτουργία τους, 
στο πλαίσιο του εγγυημένου χρόνου λειτουργίας, και ο προμηθευτής δεν προβεί σε αντικατάσταση τους 

στο συμβατικό χρόνο αντικατάστασης (ο οποίος ορίζεται ίσος με 72 ώρες από την ώρα αναγγελίας της 

βλάβης), ο Δήμος έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει το/τα φωτιστικό/κα σώμα/τα και να ζητήσει την 

κατάπτωση των κρατήσεων στο ύψος της αξίας των φωτιστικών σωμάτων που αντικατέστησε. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 





 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

(α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 





 

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 





 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των φωτιστικών (υλικά και τοποθέτηση) θα γίνει μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας 

και τυχόν ιδίους πόρους του Δήμου, εφόσον απαιτηθεί. Η αποπληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε 

διάστημα πέντε ετών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
(α) Με την υπογραφή της σύμβασης, προκαταβολή ποσού ίσου με το 10% της σύμβασης, με την 

κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται 
αμελητί με την ολοκλήρωση της προμήθειας και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

(β) Το 95% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των υλικών, αφού αφαιρεθεί η δοθείσα 

προκαταβολή. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά για το 95% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, μετά την αφαίρεση της δοθείσας 

προκαταβολής, και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει σε πέντε (5) ετήσιες ισόποσες δόσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 

πληρωμή εγγράφου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή κάθε ετήσιας δόσης προς τον Συμβασιούχο καθυστερήσει από την 

Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την δήλη ημερομηνία καταβολής, τότε η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 

4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

(γ) Το υπολειπόμενο ποσό, το οποίο είναι ίσο με 5% της συμβατικής αξίας,  

αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή, θα καταβληθεί ισόποσα επιμερισμένο, σε κάθε έτος της πενταετούς 

περιόδου αποπληρωμής του αναδόχου του έργου, που αποτελεί συμβατικό όρο. Η επιστροφή του 

αναλογούντος ποσού, για κάθε έτος της πενταετούς περιόδου αποπληρωμής, γίνεται με την με την 

παρέλευση κάθε έτους, και ειδικότερα εντός τριάντα ημερών του αμέσως επομένου έτους. Η μείωση 

αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από 

ειδικό απολογισμό (αναφορά για τυχόν προβλήματα στον εξοπλισμό, αντικαταστάσεις κλπ.) για το 

έτος που παρήλθε. 

(δ) Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του Αναδόχου: 

 

α/α Στάδιο Χρόνος 

1 Ανάθεση σύμβασης  

Ποσοστό ή 
ποσό 

2 Προκαταβολή Με την υπογραφή της σύμβασης 40.000,00 

3 1ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 20% 

4 2ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 1η δόση 20% 

5 3ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 2η δόση 20% 

6 4ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 3η δόση 20% 

7 5ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 4η δόση 20% 

 





 

Από τα ανωτέρω, και με βάση τον προϋπολογισμό της προμήθειας προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας 

αποπληρωμής της επένδυσης. 

Πενταετής περίοδος αποπληρωμής   

Πηγή χρηματοδότησης 
Έτος 

Μέγιστες 
Ετήσιες 

πληρωμές (€) 

Μέγιστες 
Σωρευτικές 

πληρωμές (€) 
Αξία 

εξοικονόμησης 
Δήμος 

0 40.000,00 40.000,00  40.000,00 

1 428.695,26 468.695,26 321.208,21 107.487,05 

2 428.695,26 897.390,53 322.493,05 106.202,22 

3 428.695,26 1.326.085,79 323.783,02 104.912,25 

4 428.695,26 1.754.781,06 325.078,15 103.617,11 

5 428.695,26 2.183.476,32 326.378,46 102.316,80 

 2.183.476,32  1.618.940,89 564.535,43 

   Σύνολο 2.183.476,32 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

• Φ.Ε. 4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

• 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

• ΥΠΕΡ Ο.Γ.Α., ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

• ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

• ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

(α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

(α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

(β) ολική παρακράτηση υπέρ του Δήμου των κρατήσεων 5% (εγγύηση καλής λειτουργίας) 

(γ) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

(δ) επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 





 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης – παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 
 





 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε λειτουργία στους ιστούς 

φωτισμού του Δήμου σε μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

προμήθειας και εγκατάστασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IX της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκοπική 

εξέταση και µε διενέργεια δειγµατοληπτικών µετρήσεων της στάθµης του φωτισµού 

µε διακριβωµένα από αναγνωρισµένο εργαστήριο όργανα. Τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων θα συγκρίνονται µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη 

συγκεκριµένη διακήρυξη, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 





 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης, μπορεί όμως να ασκήσει ένδικα μέσα. 

6.2.2Η τμηματική αλλά και η οριστική παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

Ο Δήμος έχει για το δικαίωμα πρόσληψης διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης στο εργοστάσιο 

κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο φορέας θα έχει την υποχρέωση να επιθεωρήσει τη 

γραμμή παραγωγής και την διαδικασία κατασκευής όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού. Η 

επιθεώρηση θα αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, την τήρηση των απαιτήσεων ελέγχου και 

επαλήθευσης της επιτυχίας του παραγόμενου προϊόντος σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστήματα 

ελέγχου ποιότητας που έχουν ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του προϊόντος. 

Το σύνολο των εξόδων για την πρόσληψη του φορέα πιστοποίησης (περιλαμβανομένων των αμοιβών 

των επιθεωρητών, των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των επιθεωρητών, και ότι περιλαμβάνει η 

επιθεώρηση) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 





 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

∆είγµατα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «Πίνακες Δειγμάτων» της 

παρούσας διακήρυξης θα συνοδεύονται από το σχετικό δελτίο αποστολής, θα πρέπει 

υποχρεωτικά και επί ποινής αποκλεισµού, να προσκοµιστούν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

Τόπος παράδοσης όλων των δειγμάτων ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος, Δ/νση: Πλατεία 

Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 35200 Αταλάντη. 

Η ΕΔΑ θα προβεί σε έλεγχο - αυτοψία των προσκομισθέντων δειγμάτων σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει 

αυτή (και δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι), η αποσφράγιση των οποίων 

γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων. 

Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει 

τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης 

και συντήρησής τους. 

Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται ως εξής: 

(α) Στους οικονομικούς φορείς, στους οποίους δεν κατακυρωθεί ή δεν ανατεθεί η προμήθεια, αν δεν 

καταστραφούν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη 

τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

(β) Στους προμηθευτές, στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστραφούν, 

μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επιστροφή 

τους από την Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και 

ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας (κρατήσεις) που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της 

παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Τεχνική έκθεση 

1.1 Εισαγωγή 
Ο οδοφωτισμός αποτελεί έναν τομέα όπου μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς μεγάλο 

κόστος επενδύσεων ή εργασίας, με την αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων. 

Ο Δήμος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει στην ενεργειακή αποδοτικότητα μια ενδεχόμενη επένδυση σε 

αναβάθμιση του υπάρχοντος Συστήματος Οδοφωτισμού. Το πρόσφατο δυσχερές οικονομικό κλίμα ασκεί 

μεγάλη πίεση στον προϋπολογισμό των δημόσιων φορέων και οδηγεί στην υιοθέτηση πρακτικών 

σημαντικής εξοικονόμησης, οι οποίες γίνονται σε ετήσια βάση και οι οποίες θα ακολουθηθούν τα επόμενα 

χρόνια. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, μέχρι και το 40% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός 

Δήμου (ως φορέα και όχι τη συνολική κατανάλωση μιας πόλης) προέρχεται από το δίκτυο οδικού 
φωτισμού του, ενώ δαπανώνται υπέρογκα ποσά ετησίως για τη συντήρηση του. Επιπλέον, η λειτουργία 

του δικτύου έχει και ένα περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλές εκπομπές 

CO2(0,52Kgr/κWh), έκλυση θερμότητας από τα ίδια τα φωτιστικά σώματα και μόλυνση του περιβάλλοντος 

με βαρέα μέταλλα κατά την απόθεση των λαμπτήρων στους χώρους αποκομιδής. Σημειώνεται πως ο 

πραγματικός χρόνος ζωής του συμβατικού λαμπτήρα δεν ξεπερνά τις 5.000 ώρες λειτουργίας. Οι 

πρόσθετες απαιτήσεις για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα θα συμβάλουν όχι μόνο στη βελτίωση του 

τοπικού περιβάλλοντος, αλλά και στην επίτευξη πρόσθετων εσόδων μέσω της μείωσης της χρήσης 

ενέργειας. 

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 
Η παλαιότητα του δικτύου σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, έχει 
οδηγήσει όχι μόνο στην οικονομική αδυναμία του Δήμου να συντηρήσει το υφιστάμενο δίκτυο, αλλά και 

στην επιδείνωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δημοτικού φωτισμού. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται τα παρακάτω προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης: 

• Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου: Η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των λαμπτήρων δε βασίζεται 

στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή. Η στάθμη 

φωτεινότητας είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός 

εξασθένησης του ηλιακού φωτός (Δύση) και αντίστροφα (Ανατολή). Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

θέσπισης επιπέδων φωτεινότητας βάσει κίνησης οχημάτων, π.χ. σε περιαστικές περιοχές ή έκτακτων 
γεγονότων. 

• Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών: Όταν ένα φωτιστικό σώμα τεθεί εκτός 

λειτουργίας, η βλάβη είτε δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια 

περιοδικών ελέγχων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται κατά τη 

διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου αποκαθιστώντας τη λειτουργία του δικτύου φωτισμού, όταν το 

τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε φωτιστικό σώμα. Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη μεγάλου 

χρόνου ανταπόκρισης στην αντικατάσταση των λαμπτήρων (υψηλό Downtime) και ιδιαίτερα αυξημένα 

έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει μελετών που έχουν γίνει σε αντίστοιχους Δήμους του 

εξωτερικού, εκτιμάται ότι το 10-15% του δικτύου φωτισμού βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας. 

• Κακή ποιότητα φωτισμού οδικού δικτύου, ακόμα κι όταν το σύνολο του δικτύου βρίσκεται σε 

λειτουργία, διότι δεν μπορούν να καθοριστούν στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους φωτιστικού 

συστήματος, πυκνότητας δικτύου, απαιτήσεων σημείου (π.χ. λεωφόρος, δρόμος, πλατεία) κ.λπ. 

Επιπλέον, το φως διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα μόνο το 50% του παραγόμενου 

φωτός να αξιοποιείται πραγματικά. 

• Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός 

λειτουργίας μέχρι τον επόμενο οπτικό έλεγχο από το προσωπικό) ή/και κακή ποιότητα φωτισμού. 

• Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και των εγκληματικών 

ενεργειών στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί. 





 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη 

διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορρύπανσης. 

• Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο ποσοστό λαμπτήρων 

εκτός λειτουργίας, ακόμα και τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους λόγω της κακής ποιότητας του 

δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την 

πάροδο του χρόνου (μείωση 60% στις 5.000 ώρες). 

Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου, 

ένα ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Ο Δήμος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) και έτσι δημιουργείται η ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη 

και αποτελεσματική υποδομή δημοτικού φωτισμού. Η πρώτη χρήση του Δημοτικού Φωτισμού με 

λαμπτήρες νέου τύπου έχει πλέον αρχίσει στην Ελλάδα και σήμερα η χρήση των λαμπτήρων νέου τύπου 

φωτισμού είναι πολύ διαδεδομένη. Η επιτυχία και η αξιοπιστία αυτών των εγκαταστάσεων 

παρακολουθείται. 

1.2.1 Αριθμός Φωτιστικών – Κατανάλωση 
Ο αριθμός των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και ο αντίστοιχος τύπος τους, έχει ως ακολούθως*: 

Α/Α
Συντομο-

γραφία
Τεμάχια Ισχύς 

Λαμπτήρα

Ισχύς 

Συστήματος

Τεμάχια 

εκτός 

λειτουργία

Τεμάχια 

σε 

λειτουργία

1 Λ-Φθ 3.349 23,00 25,30 15 3.334

2 Λ-Φθ 2.131 23,00 25,30 133 1.998

3 ΦΣ-Ε 6 150,00 177,00 0 6

4 ΦΣ-NaHP 1.637 150,00 177,00 8 1.629

5 ΦΣ-NaHP 117 250,00 295,00 1 116

6 ΦΣ-NaHP 101 250,00 295,00 0 101

7 ΦΣ-NaHP 38 250,00 295,00 0 38

8 ΦΣ-Λ 50 250,00 295,00 0 50

9 Π-HQI 46 400,00 472,00 0 46

10 ΦΣ-NaHP 9 400,00 472,00 0 9

11 Π-HQI 4 400,00 472,00 0 4

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 

Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 

Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 

Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 

Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Λιμένος με λαμπτήρα Ατμών 

Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων

8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού τύπου 

"Καπελάκι" με λαπτήρα Φθορισμού

Φωτιστικό Σώμα τύπου "Κορυφής-Καμπανάκι-

Μπάλα" με λαμπτήρα Φθορισμού

Εναέριο Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 

λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 

Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

 

 

Σήμερα, οι υποδομές Οδοφωτισμού στον Δήμο Λοκρών, αποτελούνται από 7.488 Φωτιστικά, Λαμπτήρες 

και Προβολείς. Ως αποτέλεσμα της συστηματικής μείωσης της χρηματοδότησης, δημιουργούνται 





 

ερωτήματα ως προς την παρεχόμενη ασφάλεια των υπαρχουσών υποδομών. Παρ’ όλες τις προσπάθειες 

που καταβάλλονται από το Δήμο για την τακτική συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων 

η κατάσταση δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο γεγονός που επιβαρύνεται από το πρόβλημα της 

αυξομείωσης της τάσης λόγω φυσικών (πχ κεραυνών, μεγάλο ποσοστό υγρασίας λόγω υψομέτρου) και 

άλλων συνθηκών. 

1.2.2Ώρες λειτουργίας συστήματος 
Οι ετήσιες ώρες λειτουργίας φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα καθορίζονται σε 11,90 ώρες/24ωρο. 

1.2.3Τιμή Αγοράς (kWh) 
Το μέσο κόστος χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο αφορά στο 

Φωτισμό Οδών και Πλατειών (Τ-49, Τ-49/1, Γ4) για το λυκόφως – λυκαυγές και λυκόφως – μεσονύκτιο. Η 
σημερινή τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0,15 €/kWh, και η ετήσια αύξηση για την ανάγκη του 

οικονομικού μοντέλου λαμβάνεται σε 0,40%. 

1.2.4 Εκτίμηση Εξοικονόμησης – Προϋπολογισμός Προσφοράς – Κατανομή / Έτος 
Η συνολική δαπάνη του Δήμου για την κατανάλωση ενέργειας του Συμβατικού Συστήματος, είναι (το έτος 

αναφοράς): 

• 485.222,99 € 

• 2.295.234 kWh 

Η προβλεπόμενη δαπάνη του Δήμου για την κατανάλωση ενέργειας του Νέου Συστήματος είναι(το έτος 

αναφοράς): 

• 172.932,85 € 

• 1.152.886kWh 

Κατά συνέπεια, ο Δήμος μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση: 

• 321.208,21 € 

• 1.201.802,16 kWh 

Επομένως, η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε ~60% (επί του έτους αναφοράς) 

1.2.5Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής 
Τα υφιστάμενα φωτιστικά θα αντικατασταθούν με LED όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, 

όπου παρατίθεται η κατανομή των φωτιστικών, λαμπτήρων και προβολέων νέου τύπου, τεχνολογίας led: 

α/α Τύπος φωτιστικού Ποσότητα 

 Υφιστάμενα Νέας τεχνολογίας led  

1 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού τύπου Καπελάκι, 

Κορυφής, Καμπανάκι και Μπάλα με λαμπτήρα 

Φθορισμού, ισχύος 23W 

Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος 

≤16W 
5.480 

2 
Εναέριο Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 

Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης, ισχύος 150W 

ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, 

ισχύος≤80W 
6 

3 
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα Ατμών 

Νατρίου Υψηλής Πίεσης, ισχύος 150W 
ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W 1.637 

4 
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα Ατμών 

Νατρίου Υψηλής Πίεσης, ισχύος 250W 
ΦΣ led, ΤύποςΦΣ#3, ισχύος ≤80W 218 

5 
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα Ατμών 

Νατρίου Υψηλής Πίεσης, ισχύος 250W 
ΦΣ led, ΤύποςΦΣ#4, ισχύος ≤110W 38 

6 
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα Ατμών 

Νατρίου Υψηλής Πίεσης, ισχύος 400W 
ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 9 

7 
Φωτιστικό Σώμα Λιμένος με λαμπτήρα Ατμών Νατρίου 

Υψηλής Πίεσης, ισχύος 250W 
Προβολέας led, Π#1, ισχύος ≤120W 50 

8 Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων, ισχύος 400W Προβολέας led, Π#2, ισχύος ≤160W 46 

9 Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων, ισχύος 400W Προβολέας led, Π#3, ισχύος ≤240W 4 

   7.488 

 

1.3Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Οδών 





 

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται οι κατηγορίες τυπικών οδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου EN 13201, και ελέγχθηκαν με το λογισμικό DIALUX. 





 

Τυπική οδός 1 Τυπική οδός 2 Τυπική οδός 3 Τυπική οδός 4 Τυπική οδός 5 
Ονομασία οδού Δημοτική Οδός 

Λιβανάτων 
Δημοτική Οδός Αρκίτσας Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.1 

Δημοτική Οδός Αταλάντης 
- Νο.2 

Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.3 

Χαρακτηριστικά πρότυπης οδού               

Κατηγορία φωτισμούοδοστρώματος M6 M4 M3 M2 M4 

ΠλάτοςΟδοστρώματος (m) 7 12 7 7 2 x 5 

Αρ. λωρίδωνκυκλοφορίας 2 2 1 2 2 x 1 

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

Πεζοδρόμια κανένα κανένα 2, εκατέρωθεν 2, εκατέρωθεν 2, εκατέρωθεν 

Πλάτος πεζοδρομίου (m) - - 1 2 2 

Ύψος πεζοδρομίου (m) - - 0,1 0,1 0,1 

Κατηγορία φωτισμού πεζοδρομίου
1
 - - P6 P4 P6 

Μεσαία Νησίδα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πλάτοςνησίδας (m) - - - - 1 

Ύψοςνησίδας (m) - - - - 0,2 

Ιστός - βραχίονας Οδικός Οδικός Οδικός Πεζοδρόμου Οδικός Οδικός Πεζοδρόμου 

Μήκος βραχίονα (m) 0,7 1,5 Οδικά: 0,7 Μπάλα: 0,3 1 Οδικά: 0,7 Μπάλα: 0,5 

ΚλίσηΒραχίονα (
0
) 5 5 5 0 5 5 0 

Απόσταση ιστού-οδοστρώματος (m) 0,72 1,55 0,72 0,3 1,1 0,72 0,5 

Γωνία περιστροφήςιστού (
0
) 0 0 0 90 0 0 0 

Αμφίπλευρη 
Μονόπλευρη 

διάταξη 
Διάταξη μεσαίας 

νησίδας 
Τύπος διάταξης ιστών 

Μονόπλευρη διάταξη: 
Πάνω 

Μονόπλευρη διάταξη: 
Πάνω Πάνω Πεζοδρόμιο: 

Οδικά 
Κάτω Πεζοδρόμιο: 

Μπάλα 

Μονόπλευρη διάταξη: 
ΠάνωΠεζοδρόμιο Κάτω Πεζοδρόμιο: 

Οδικά 
Μπάλα 

Ύψοςσημείουφωτός (m) 7 9 Οδικά: 7 Μπάλα: 3,5 9 Οδικά: 6 Μπάλα: 4,5 

Φωτιστικά ανάιστό 1 1 1 2 1 1 2 

Συντελεστήςσυντήρησηςφωτιστικώνσωμάτων 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Απόσταση μεταξύ ιστών (m) 40 15 60 10 25 30 10 

Μετατόπιση κατάμήκος 0 0 0 0 0 0 0 

Ποσοστό αντιπροσώπευσης               

Ποσοστό φωτιστικών σωμάτων που ανήκουν 
σε αυτή την κατηγορία 

- - - - - 

 

 

                                                 
1
Ενδεικτικές παράµετροι, όχι επί ποινή αποκλεισµού 
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1. Τυπική οδός 1 – Δημοτική Οδός Λιβανάτων 

Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Προτεινόμενη Κατάσταση 

 

2. Τυπική οδός 2 - Δημοτική Οδός Αρκίτσας 

Υφιστάμενη κατάσταση 
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Προτεινόμενη Κατάσταση 

 

 

3. Τυπική οδός 3 - Δημοτική Οδός Αταλάντης – Νο.1 

Υφιστάμενη κατάσταση 

 

Προτεινόμενη Κατάσταση 
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4. Τυπική οδός 4 - Δημοτική Οδός Αταλάντης – Νο.2 

Υφιστάμενη Κατάσταση 

 

Προτεινόμενη Κατάσταση 

 

5. Τυπική οδός 5 - Δημοτική Οδός Αταλάντης – Νο.3 

Υφιστάμενη Κατάσταση 
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Προτεινόμενη Κατάσταση 

 

 

Επίπεδο Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Επειδή το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δήμο, οι απαιτήσεις από 

τους υποψηφίους Φορέας είναι να εγγυώνται εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 50%.Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρατίθεται το ετήσιο ενεργειακό όφελος. 

 

Έτος 
Ενεργειακό 

όφελος (kWh) 
Έτος 

Ενεργειακό 
όφελος (kWh) 

Έτος 
Ενεργειακό 

όφελος (kWh) 

1 1.201.802,16 6 1.201.802,16 11 1.201.802,16 

2 1.201.802,16 7 1.201.802,16 12 1.201.802,16 

3 1.201.802,16 8 1.201.802,16 13 1.201.802,16 

4 1.201.802,16 9 1.201.802,16 14 1.201.802,16 

5 1.201.802,16 10 1.201.802,16 15 1.201.802,16 

 

1.5 Οικονομική Ανάλυση 

1.5.1 Παραδοχές 
Το προτεινόμενο χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι δομημένο έτσι ώστε, οι εξοικονομήσεις κόστους για 

την τεχνική επιλογή να προσδιορίζονται με σαφήνεια, σε σχέση με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 





“Εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισµού ∆ήµου Λοκρών” 

61 

δαπάνες του Δήμου για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του. Το μοντέλο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι 

περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας, και ότι τα παραγόμενα  

αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την επένδυση που αξιολογείται. Το μοντέλο έχει βασιστεί 

στο συνολικό αριθμό των λαμπτήρων (πάνω σε στήλες ή κολώνες της ΔΕΗ) του δρόμου και δε 

συμπεριλαμβάνει τις στήλες και τις κολώνες του δρόμου στον υπολογισμό του κόστους. 

Το σημείο εκκίνησης για το προτεινόμενο χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι το τρέχον κόστος λειτουργίας 

του δικτύου Οδοφωτισμού (συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησης του και της κατανάλωσης 

της ενέργειας), το οποίο προβάλλεται στην επόμενη δεκαπενταετία. Αυτό στηρίζεται σε παραδοχές ως 

προς τις συνεχιζόμενες κεφαλαιακές δαπάνες (για βασικές αντικαταστάσεις) και την κατανάλωση 

ενέργειας του δικτύου. Για κάθε έτος υπολογίζεται ένα ετήσιο κόστος. 

Συνεπώς, για την διαμόρφωση του οικονομικού μοντέλου λαμβάνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

1. Τοποθέτηση φωτιστικών: Το κόστος τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων περιλαμβάνεται στις τιμές 

μονάδας των φωτιστικών, και δεν υπάρχει κανένα πρόσθετο κόστος για τον Δήμο. 

2. Χρηματοδοτικό κόστος: Δεν προβλέπεται πρόσθετο χρηματοδοτικό κόστος και δεν είναι επιτρεπτή η 
χρονική αναθεώρηση των τιμών των φωτιστικών νέας τεχνολογίας, λόγω της σταδιακής 

αποπληρωμής τους (διάστημα πέντε ετών). 

3. ΦΠΑ: Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία της προμήθειας των φωτιστικών και στην τιμή μονάδας της 

ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται δαπάνη και περιλαμβάνεται στην ανάλυση. 

4. Κόστος συντήρησης: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, το ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται σε € 

140.937,89. Θεωρείται μηδενική μέση αύξηση του κόστους συντήρησης, σταθερή για τα επόμενα 
δεκαπέντε (15) έτη. 

5. Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Η τιμή μονάδας (€/kWh) της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται στην 

παράγραφο 5.2.1 που ακολουθεί, και σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, που αποτελεί δαπάνη για 

τον Δήμο. Με βάση τα στοιχεία του ΤΠΔ αναμένεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται 

κατά 0,40% ετησίως για την επόμενη δεκαπενταετία. 

6. Συντήρηση νέων φωτιστικών: (1) Κατά την πρώτη δεκαετία (10) το κόστος συντήρησης είναι μηδενικό, 

καθώς τα φωτιστικά καλύπτονται πλήρως από την εγγύηση του προμηθευτή. (2) Την πενταετία μετά 

την παρέλευση της εγγύησης ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Τα στοιχεία led των φωτιστικών νέας 

τεχνολογίας έχουν χρόνο ζωής κατ’ ελάχιστο 50.000 ώρες λειτουργίας, που, με ημερήσια λειτουργία 

ένδεκα (11) ώρες, αντιστοιχεί σε ελάχιστο χρόνο ζωής 12 έτη. (β) Ο πραγματικός χρόνος ζωής των 
στοιχείων led ανέρχεται σε 100.000 ώρες, που αντιστοιχεί σε 25 έτη, διάστημα πολύ μεγαλύτερο από 

τον χρόνο μελέτης (15 έτη), και συνεπώς το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης θα είναι επίσης μηδενικό. 

7. Προεξοφλητικό επιτόκιο: Για τον υπολογισμό της Παρούσας Αξίας (PV) των μελλοντικών 

χρηματορροών λαμβάνεται προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 5% και η προεξόφληση θεωρείται ότι 

γίνεται σε ετήσια βάση. 

8. Εκπτώσεις: Στην παρούσα οικονομική ανάλυση δεν λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν εκπτώσεις που 

αναμένονται από τον διαγωνισμό και θα βελτιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα. 

 

1.5.2 Οικονομικό μοντέλο 
Τιμές προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Δήμων [Κατηγορίες (Τ49, Τ49/1, Γ4)]: Το μέσο κόστος χρέωσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο αφορά στο Φωτισμό Οδών και 

Πλατειών (Τ-49, Τ-49/1, Γ4) για το λυκόφως – λυκαυγές και λυκόφως - μεσονύκτιο και είναι 0,15 €/kWhμη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

Στο Δήμο υπάρχουν δύο ειδών δίκτυα Οδοφωτισμού, εκ των οποίων το ένα ανήκει στη ΔΕΗ και αφορά 

στις κολώνες με τα φωτιστικά σώματα και το άλλο ανήκει στο Δήμο και αφορά παροχές με pillars. Η 

κατανάλωση ενέργειας αποτελεί περίπου το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου, ένα 

ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Ο Δήμος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της 

κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) και έτσι δημιουργείται η ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη 

και αποτελεσματική υποδομή δημοτικού φωτισμού. Η πρώτη χρήση του Δημοτικού Φωτισμού με 
λαμπτήρες νέου τύπου έχει πλέον αρχίσει στην Ελλάδα και σήμερα η χρήση των λαμπτήρων νέου τύπου 

φωτισμού είναι πολύ διαδεδομένη. Η επιτυχία και η αξιοπιστία αυτών των εγκαταστάσεων 

παρακολουθείται. 
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Προϋπολογισμός: Λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των φωτιστικών νέας τεχνολογίας led, και τις τιμές 

μονάδας που προβλέπονται στην ΔΚΠ/οικ.134/5-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3347/12-12-2014) διαμορφώνεται ο 

προϋπολογισμός του έργου, στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

α/α Τύπος 
Ποσότητα 

(τεμ.) 
ΤιμήΜονάδας 

(€) 
Κόστος (€) 

Α. ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ (LED)    

1 Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W 5.480 60,0 328.800,00 

2 ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, ισχύος≤80W 6 506,0 3.036,00 

3 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W 1.637 506,0 828.322,00 

4 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤80W 218 533,0 116.194,00 

5 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤110W 38 812,0 30.856,00 

6 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 9 1.020,0 9.180,00 

7 Προβολέας led, Π#1, ισχύος ≤120W 50 880,0 44.000,00 

8 Προβολέας led, Π#2, ισχύος ≤160W 46 880,0 40.480,00 

9 Προβολέας led, Π#3, ισχύος ≤240W 4 1.020,0 4.080,00 

   ΜερικόΣύνολο 1.404.948,00 

     

B. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

10 Αφαίρεση φωτιστικών 7.488 27,5 205.920,00 

11 Βραχίονες 1.500 80,0 120.000,00 

12 Αφαίρεση βραχιόνων 1.500 20,0 30.000,00 

   ΜερικόΣύνολο 355.920,00 

    1.760.868,00 

  ΦΠΑ 24% 422.608,32 

  Σύνολο  2.183.476,32 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας των φωτιστικών (υλικά και τοποθέτηση) θα γίνει μέσω της 

εξοικονόμησης ενέργειας. Η αποπληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με πέντε ετήσιες, ισόποσες δόσεις, μετά 

την αφαίρεση της προκαταβολής. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
(α) Με την υπογραφή της σύμβασης, προκαταβολή ποσού € 40.000,00 με την κατάθεση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται αμελητί με την 

ολοκλήρωση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων ίσης αξίας, και την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

(β) Το 95% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των υλικών, αφού αφαιρεθεί η δοθείσα 

προκαταβολή. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά για το 95% της αξίας του 
εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, μετά την αφαίρεση της δοθείσας 

προκαταβολής, και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνει σε πέντε (5) ετήσιες ισόποσες δόσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 

πληρωμή εγγράφου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή κάθε ετήσιας δόσης προς τον Συμβασιούχο καθυστερήσει από την 
Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την δήλη ημερομηνία καταβολής, τότε η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 
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4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

(γ) Το υπολειπόμενο ποσό, το οποίο είναι ίσο με 5% της συμβατικής αξίας, θα καταβληθεί, ισόποσα 

επιμεριζόμενο, σε κάθε έτος της πενταετούς αποπληρωμής του αναδόχου, που αποτελεί συμβατικό 

όρο. 

Η επιστροφή του αναλογούντος ποσού, για κάθε έτος της προσφερθείσας εγγύησης, γίνεται με την με 

την παρέλευση κάθε έτους της περιόδου της εγγύησης καλής λειτουργίας, και ειδικότερα εντός 

τριάντα ημερών του αμέσως επομένου έτους. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό (αναφορά για τυχόν 

προβλήματα στον εξοπλισμό, αντικαταστάσεις κλπ.) για το έτος που παρήλθε. 

(δ) Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του Αναδόχου: 

 

α/α Στάδιο Χρόνος Ποσοστό 

1 Ανάθεση σύμβασης   

2 Προκαταβολή* Με την υπογραφή της σύμβασης 40.000,00 

3 1ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 20% 

4 2ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 1η δόση 20% 

5 3ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 2η δόση 20% 

6 4ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 3η δόση 20% 

7 5ηδόση Δώδεκα (12) μήνες μετά την 4η δόση 20% 

* κατ’ αποκοπή προκαταβολή € 40.000,00 

Από τα ανωτέρω, και με βάση τον προϋπολογισμό της προμήθειας προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας 

αποπληρωμής της επένδυσης. 

 

Σχήμα πενταετούς αποπληρωμής πολυετούς σύμβασης 

Πληρωμές Χρηματοδότηση 
Έτος 

Ετησίως Σωρευτικά Όφελος* Δήμος 

0 40.000,00 218.347,63  218.347,63 

1 428.695,26 611.373,37 312.290,14 80.735,60 

2 428.695,26 1.004.399,11 313.539,30 79.486,43 

3 428.695,26 1.397.424,84 314.793,46 78.232,28 

4 428.695,26 1.790.450,58 316.052,63 76.973,10 

5 428.695,26 2.183.476,32 317.316,84 75.708,89 

 2.183.476,32  1.573.992,38 609.483,94 

    2.183.476,32 

 

1.9.3 Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ετήσιες και σωρευτικές χρηματορροές (τρέχουσα και καθαρή 

αξία) για την υπό αξιολόγηση επένδυση. 
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Τρέχουσες τιμές και καθαρά παρούσα αξία (NPV) σωρευτικών χρηματορροών(όφελος, πληρωμές, καθαρό 
όφελος). 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι χρηματορροές της υπό εξέταση επένδυσης. 
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Πίνακας:Xρηματορροές της επένδυσης 

 

Πολυετής Σύμβαση 
Όφελος 

Πληρωμές ΠΣ Καθαρό Όφελος ΠΣ Έτος 

Ετησίως Σωρευτικά Ετησίως Σωρευτικά Ετησίως Σωρευτικά 

0 0 0 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 

1 321.208,21 321.208,21 -428.695,26 -468.695,26 -107.487,05 -147.487,05 

2 322.493,05 643.701,26 -428.695,26 -897.390,53 -106.202,22 -253.689,27 

3 323.783,02 967.484,28 -428.695,26 -1.326.085,79 -104.912,25 -358.601,52 

4 325.078,15 1.292.562,42 -428.695,26 -1.754.781,06 -103.617,11 -462.218,63 

5 326.378,46 1.618.940,89 -428.695,26 -2.183.476,32 -102.316,80 -564.535,43 

6 327.683,98 1.946.624,86   327.683,98 -236.851,46 

7 328.994,71 2.275.619,58   328.994,71 92.143,26 

8 330.310,69 2.605.930,27   330.310,69 422.453,95 

9 331.631,93 2.937.562,20   331.631,93 754.085,88 

10 332.958,46 3.270.520,66   332.958,46 1.087.044,34 

11 334.290,30 3.604.810,96   334.290,30 1.421.334,64 

12 335.627,46 3.940.438,41   335.627,46 1.756.962,09 

13 336.969,97 4.277.408,38   336.969,97 2.093.932,06 

14 338.317,85 4.615.726,22   338.317,85 2.432.249,90 

15 339.671,12 4.955.397,34   339.671,12 2.771.921,02 

 4.955.397,34  -2.183.476,32  2.771.921,02  

 3.253.976,13  -1.896.026,14  1.520.648,79  
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Πίνακας:NPV Χρηματορροών της επένδυσης 

 

NPV Πολυετούς Σύμβασης 
NPV Οφέλους 

Πληρωμές Καθαρό Όφελος Έτος 

Ετησίως Σωρευτικά Ετησίως Σωρευτικά Ετησίως Σωρευτικά 

0 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 

1 305.912,58 305.912,58 -408.281,20 -448.281,20 -102.368,62 -142.368,62 

2 292.510,70 598.423,28 -388.839,24 -837.120,45 -96.328,54 -238.697,16 

3 279.695,94 878.119,23 -370.323,09 -1.207.443,53 -90.627,14 -329.324,31 

4 267.442,60 1.145.561,82 -352.688,65 -1.560.132,19 -85.246,06 -414.570,36 

5 255.726,07 1.401.287,89 -335.893,96 -1.896.026,14 -80.167,89 -494.738,25 

6 244.522,83 1.645.810,72   244.522,83 -250.215,43 

7 233.810,40 1.879.621,12   233.810,40 -16.405,03 

8 223.567,28 2.103.188,39   223.567,28 207.162,25 

9 213.772,90 2.316.961,30   213.772,90 420.935,15 

10 204.407,61 2.521.368,91   204.407,61 625.342,76 

11 195.452,61 2.716.821,52   195.452,61 820.795,38 

12 186.889,93 2.903.711,45   186.889,93 1.007.685,30 

13 178.702,37 3.082.413,81   178.702,37 1.186.387,67 

14 170.873,50 3.253.287,32   170.873,50 1.357.261,17 

15 163.387,62 3.416.674,93   163.387,62 1.520.648,79 

 3.416.674,93  -1.896.026,14  1.520.648,79  

 

 

Σημείωση: Οι τιμές στους πίνακες ελήφθησαν θεωρώντας μηδενική έκπτωση στον προϋπολογισμό της προμήθειας. 

 

 
 





“Εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισµού ∆ήµου Λοκρών” 

Σελίδα 67 από 121 

 

1.9.4 Συμπεράσματα 
 
Το έργο από χρηματοοικονομική σκοπιά εμφανίζει εξαιρετική βιωσιμότητα, καθώς το προτεινόμενο σχήμα 

υλοποίησης της επένδυσης: 

 

1. Το έργο από χρηματοοικονομική σκοπιά εμφανίζει εξαιρετική βιωσιμότητα 

2. Απαιτεί περιορισμένα κεφάλαια, και είναι εφικτή η αποπληρωμή του έργου, από την μείωση του 

κόστους της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

3. Προσφέρει μηδενικό ή ελάχιστο κόστος συντήρησης για την δεκαετή περίοδο εγγύησης των φωτιστικών 

4. Το σενάριο της χρηματοδότησης με πολυετή σύμβαση αποπληρωμής, (προϋπολογισμός έργου ίσος με 

την αξία των φωτιστικών σωμάτων, πενταετής αποπληρωμή, με προκαθορισμένες ετήσιες πληρωμές στον 

ανάδοχο και μηδενικό επιτόκιο), είναι περισσότερο ελκυστικό, καθώς μεγιστοποιεί το οικονομικό όφελος του 

Δήμου 

5. Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση, το οικονομικό όφελος για τον Δήμο (σύμφωνα με τις παραδοχές 

του μοντέλου) στον χρόνο οικονομικής ζωής εκτιμάται σε € 2.771.921,02, με παρούσα αξία € 1.520.648,79. 

6. Βελτιώνει δραστικά την ποιότητα του φωτισμού, καθώς και τα επίπεδα συντήρησης του δικτύου 

οδοφωτισμού 

7. Στις ανωτέρω εκτιμήσεις δεν ελήφθη υπόψη η τυχόν έκπτωση που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό, η 

οποία θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά μεγέθη 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





“Εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισµού ∆ήµου Λοκρών” 

Σελίδα68 από 121 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

2.1 Γενικές Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων 

Σύμφωνα με τα ελάχιστα αποδεκτά διεθνώς, τις ανάγκες του Δήμου, τις ιδιαιτερότητες των χώρων αλλά και 

λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από την Εγκύκλιο 22/2014 της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την 

Εγκύκλιο 17/2016 της Γ.Γ.Υπ., και την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων 

οδοφωτισμού, προκύπτουν οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει κατ’ 

ελάχιστο, επί ποινής αποκλεισμού, να καλύπτουν απαραιτήτως όλα τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

όπως περιγράφονται κατωτέρω (εκτός εκείνων που περιοριστικά αναφέρονται ως «ενδεικτικά» ή επιθυμητά»). 

Τα παρακάτω περιγραφόμενα είδη φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων θα πρέπει να είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές  και τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. 

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν πιστοποιήσεις κατά τα πρότυπα ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62301 και 
ΕΝ62262 (ή εναλλακτικά πιστοποίηση κατά ENEC). 

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 

επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από 

εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, από πιστοποιημένα εργαστήρια, προκειμένου να πιστοποιείται η 

ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

2.2 Φωτιστικά Σώματα Τεχνολογίας LED 

Τροφοδοτικό (led driver) 
Τύπος 

φωτιστικών 
δρόμου led 

Μέση 
συνολική 
ισχύς (W) 

Βάρος 
(kg) 

Συντελεστής 
ισχύος (power 

factor) 

Απόδοση 
(efficiency %) 

Μέση συνολική 
φωτεινή ροή 

(lm) 

Αριθμός 
φωτιστικών 

σωμάτων 

Τύπος ΦΣ#1 ≤ 80 W ≤ 8 ≥ 0.95 ≥88% ≥ 7.000 lm 6 

Τύπος ΦΣ#2 ≤ 80 W ≤ 8 ≥ 0.95 ≥88% ≥ 8.000lm 1.637 

Τύπος ΦΣ#3 ≤ 110 W  ≤ 8 ≥ 0.95 ≥88% ≥ 9.450lm 218 

Τύπος ΦΣ#4 ≤ 150 W ≤ 8 ≥ 0.95 ≥88% ≥ 11.000lm 38 

Τύπος ΦΣ#5 ≤ 240 W ≤ 8 ≥ 0.95 ≥88% ≥ 22.000 lm 9 

Σύνολο φωτιστικών 1.908 

Ακολουθούν οι απαιτήσεις για κάθε τύπο Φωτιστικού. 

2.2.1 Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωμάτων, Τύπος ΦΣ#1, ισχύος ≤ 80 W (εναέριο) 
Φωτιστικό γραμμικού τύπου, από αλουμίνιο με διέλαση (προφίλ) κατάλληλης μορφής που να διευκολύνει την 

απαγωγή θερμότητας (suitable radiator), φωτοδιόδους LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ισχύ ≤ 80W, με 

σφαιρική δέσμη φωτισμού γωνίας 140° – 150°. Τα φωτιστικά σώματα θα διαθέτουν κατάλληλη διάταξη από 

αλουμίνιο για ανάρτηση σε συρματόσχοινο, και αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

• Το κέλυφος (σώμα) του φωτιστικού, συνοδευόμενο από διάταξη ανάρτησης σε συρματόσχοινο 

• Το τροφοδοτικό (driver) 

• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 

• Το προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 
Πιστοποιητικά παραγωγής – προϊόντος:CE, RoHS, EMC, LVD, ENEC, ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, ΕΛΟΤ 

1801:2008 (OHSAS 18001:2007). 

Καθαρή φωτεινή ροή 

1. Το φωτιστικό, ανάλογα με την ισχύ, πρέπει να αποδίδει καθαρή φωτεινή ροή (net luminous flux) ≥ 

7.000 lumenγια το ΦΣ#1 με ισχύ ≤80 W, σύμφωνα με το πρότυπο LM79. 

Πιστοποιητικά παραγωγής – προϊόντος:CE, RoHS, EMC, LVD, EN ισοδύναμα με ENEC, ISO 9001:2008, ISO 

14001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007). 
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Τα φωτιστικά σώματα θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλα για οδοφωτισμό και θα μπορούν να τοποθετηθούν 

σε υφιστάμενο βραχίονα. Η απόδοση και η ισχύς τους θα είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω 

Πίνακα (Πίνακα Συμμόρφωσης). 

Κέλυφος του φωτιστικού 

2. Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει γραμμικό σχήμα (λόγος μήκος / πλάτος ≥ 8) και κατάλληλες 

διαστάσεις μέχρι 100 cm (max +5%), ώστε να δημιουργείται ομοιόμορφο φως και εναρμονίζεται με τον 

χαρακτήρα του χώρου εγκατάστασης. ώστε να δημιουργείται ομοιόμορφο φως και εναρμονίζεται με τον 

χαρακτήρα του χώρου εγκατάστασης. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με διέλαση (προφίλ αλουμινίου) και πλήρως ανακυκλώσιμο. 

3. Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει την μηχανική αντοχή του φωτιστικού και την αναγκαία 

απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. 
4. Το σώμα του φωτιστικού πρέπει είναι άβαφο, στο χρώμα του αλουμινίου. 

5. Το τροφοδοτικό (driver), πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό του φωτιστικού, ερμητικά κλεισμένο με 

προστατευτικά καλύμματα. 

6. Φέρει κατάλληλη διάταξη από αλουμίνιο για ανάρτηση σε συρματόσχοινο. 

7. Το φωτιστικό, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και υγρασία IP66 (EN 

60529) και κρούσεις ΙΚ10 (ΕΝ 62262). Όλες οι εξωτερικές βίδες και τα υλικά στερεώσεως θα πρέπει να είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

8. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει επίπεδο προστατευτικό διαφανές κάλυμμα της οπτικής μονάδας του, που 

πρέπει να είναι στεγανά και σταθερά κλειστό και στερεωμένο, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό, 
υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές 

συνθήκες. 

Τροφοδοτικό (driver) 

9. Το τροφοδοτικό (driver) πρέπει να βρίσκεται στο επάνω εσωτερικό μέρος του φωτιστικού, σε ειδικό χώρο με 

κάλυμμα από αλουμίνιο και στεγανοποιημένο. 

10. Το τροφοδοτικό θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, και η ονομαστική τάση τροφοδοσίας 

πρέπει να είναι 230V±10%, 50Hz. 

11. Το τροφοδοτικό θα διαθέτει εσωτερικά ή να είναι εφοδιασμένο με εξωτερικό σύστημα προστασίας (SPD) 

της οπτικής μονάδας από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής τουλάχιστον 8kV και 

άνω. 

12. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτιστικού από διακυμάνσεις 
του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120VAC ως 277VAC, σύμφωνα με 

την Εγκύκλιο 22 Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17 Γ.Γ.Υπ. 

(ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2018) και ισχύει. 

13. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο του 0,90. 

Οπτική μονάδα 

14. Tα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής 

τουλάχιστον 60.000 ώρες, στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει να έχει υποβαθμιστεί 

πλέον του 30% - L70 – σε θερμοκρασία Ts 85°C και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C (LM80-TM21). Το 

ανωτέρω πιστοποιείται από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED. Μεγαλύτερος χρόνος ζωής αξιολογείται 

θετικά. 
15 Η οπτική μονάδα θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο δέκα στοιχεία led (φωτοδίοδοι) σύμφωνα 

με την Εγκύκλιο 22 Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17 Γ.Γ.Υπ. 

(ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) και την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων 

οδοφωτισμού. Ο μέγιστος αριθμός στοιχείων led καθορίζεται ανάλογα με το τύπο του φωτιστικού και για τα 

φωτιστικά με ισχύ ≤ 80W(max +5%) να είναι μέχρι 40, έτσι ώστε κατά την λειτουργία τους να μην 

αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί εκπομπών 

ρύπων και οικολογικού σχεδιασμού των φωτιστικών. 

16. Η ηλεκτρική πλακέτα όπου είναι τοποθετημένες οι φωτοδίοδοι να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, 

πιστοποιημένη ΕΝ 62031 από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. 

17. Για όλα τα φωτιστικά ισχύος ≤80 W οι φωτοδίοδοι να λειτουργούν με ρεύμα έντασης στα 700 ή στα 1.000 
mA ±10%. 

18. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 70. 
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19. Τα κυκλώματα των φωτοδιόδων (led) θα φέρουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατάλληλες διατάξεις (διατάξεις 

παράκαμψης) ώστε σε περίπτωση βλάβης μίας ή περισσότερων φωτοδιόδων, οι υπόλοιπες να συνεχίσουν 

να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. 

20. Τα φωτιστικά θα έχουν συνολική ενεργειακή απόδοση ίση ή μεγαλύτερη των 100 lm/W. Υψηλότερη 

ενεργειακή απόδοση είναι επιθυμητή, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι φωτοτεχνικές παράμετροι. 

Η ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του φωτιστικού/προβολέα, μετρημένη σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C κατά το πρότυπο LM 79, διά της συνολικής καταναλισκόμενης ισχύος του 

φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων του και όχι μόνον των LED. 

21. Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4000 (±10%)που προσομοιάζει το φυσικό λευκό φως 

(4800Κ), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. 
22. Η δέσμη φωτισμού πρέπει να είναι σφαιρική γωνίας 140° – 150° 

Προστατευτικό κάλυμμα 

23. Η οπτική μονάδα πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να φέρει σταθερά προσαρμοσμένο (μη ανοιγόμενο 

εύκολα) προστατευτικό διαφανές κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό, υψηλής αντοχής και διαφάνειας και 

σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 

24. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για το φωτιστικό σώμα (IP66, 

IK10) συμπεριλαμβάνουν και το προστατευτικό κάλυμμα. 

Φωτιστικό σώμα led,Τύπος #1 (Ισχύος ≤ 80 W) 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση Πιστοποίηση απαίτησης 

1 

Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες χαμηλής 

τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ συμβατότητας EMC 

2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE (προσκόμιση 

του πιστοποιητικού και 

δήλωση ότι το σύνολο του 

φακέλου με τις δοκιμές 

είναι στη διάθεση της 
επιτροπής αξιολόγησης) 

2 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 
ISO 9001:2015 Πιστοποιητικό σε ισχύ 

3 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 
ISO 14001:2015 Πιστοποιητικό σε ισχύ 

4 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 1801:2008 

(OHSAS 

18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 

5 

Ενεργή πιστοποίηση φωτιστικού κατά ENEC ή 

εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 

ΕΝ62262, ΕΝ 62471, IEC TR 62778 (για το σύνολο 

των αναφερόμενων προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ENECσε 

ισχύ από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025, σε κάθε περίπτωση 

6 
Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-08, 

IES TM-21-11 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής από τον 

κατασκευαστή των 

ledchips 

7 

Σώμα φωτιστικού από αλουμίνιο με διέλαση, 

άβαφο ή βαμμένο σε χρώματα επιλογής της 

υπηρεσίας, με γραμμικό σχήμα, κατάλληλο μήκος 

και διάταξη ανάρτησης 

• ΝΑΙ 

• Μήκος/πλάτος 
≥8 

• Μήκος ≤ 100 cm 

(max +5%) 

• Ανάρτηση από 

συρματόσχοινο 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και τεχνικό 

φυλλάδιο 

8 
Διάφανο κάλυμμα φωτιστικών στοιχείων από 

πολυκαρβονικό υλικό 
ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και τεχνικό 

φυλλάδιο 

9 

Βαθμός μηχανικής προστασίας / κρούσης του 

διάφανου καλύμματος και σώματος φωτιστικού 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262 

ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε ισχύ από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 
κατά EN 17025 

10 Κατηγορία προστασίας σε σκόνη / υγρασία του IP66 Πιστοποιητικό σε ισχύ από 
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διάφανου καλύμματος και σώματος φωτιστικού 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

11 

Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), επί 

ποινή αποκλεισμού, για φωτιστικά σώματα Τύπου 

ΦΣ#1, ισχύος ≤50 W 

≥ 10 και≤ 40 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και τεχνικό 

φυλλάδιο 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος (φακός) σε 

κάθε LED για την παραγωγή ασύμμετρης φωτεινής 

δέσμης. Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι 

ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής 

μονάδας (multilens) 

ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και τεχνικό 

φυλλάδιο 

13 Δέσμη φωτισμού 
Σφαιρική, γωνίας 

140° – 150° 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

14 Τύπος φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή, 

υποψηφίου αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

15 
Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί ποινή 

αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 
κατά 17025 

16 
Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε 
φωτοδιόδου (led), επί ποινή αποκλεισμού 

ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά 17025 

17 
Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος 

τουλάχιστον 
-30°C ως +40°C 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

18 
Αντοχή καλύμματος φωτιστικού σε συνθήκες 

έκθεσης στον ήλιο / υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

19 

Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες / παραθαλάσσιες περιοχές (βεβαίωση 

κατασκευαστή) 

ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

20 
Χρήση ανοξείδωτων (inox) βιδών φωτιστικού για 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

21 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

22 
Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινή αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, 
από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

23 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής κατά EN 

60060, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025ή εξωτερική διάταξη 

προστασίας από υπέρταση 

(SPD) 

24 
Ονομαστική ισχύς φωτιστικού, W, σύμφωνα με το 

πρότυπο LM79 
≤80 W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

25 

Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού, lm, κατά το 

πρότυπο LM79, για φωτιστικό σώμα ισχύος ≤50W 
(max +5%) 

≥7.000 lm 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο 
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κατά EN 17025 

26 
Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με το 
πρότυποLM79 

4000 (±10%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

27 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

28 Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ ελάχιστο 10 

Δήλωση του κατασκευαστή 

και του υποψηφίου 

αναδόχου 

29 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό ENECσε 

ισχύ, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

30 Ονομαστική τάση τροφοδοσίας φωτιστικού VAC 230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 
κατά EN 17025 

31 
Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για 
ασφαλή λειτουργία VAC 

120 V – 277 V 
Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13 

32 Συντελεστής ισχύος του φωτιστικού ≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

33 
Ρεύμα λειτουργίας led φωτιστικών, ΦΣ#1,ισχύος 

≤80 W, mA 
700±10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, και έκθεση 
δοκιμής κατά EN 60060, 

από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

34 

Το σώμα του φωτιστικού να είναι 

κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 

αγωγιμότητας αλουμίνιο με διέλαση (προφίλ 

αλουμινίου), γραμμικού τύπου και πλήρως 

ανακυκλώσιμο (Συμμόρφωση RoHS) 

NAI 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

35 
Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει ειδική 

σχεδίαση για την καλύτερη απαγωγή θερμότητας 
NAI 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

36 

Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής και 

διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) ως προς το 

πρότυπο IEC LM-80-08/ΤΜ-21-11 

NAI 

L70 >60.000 ώρες 

Έκθεση δοκιμής κατά 

IECLM-80-08/TM-21-11, 

από τον κατασκευαστή των 

φωτοδιόδων 

37 

Αναφορά (TestReport) φωτομετρικών ελέγχων και 

φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) 

κατά EN 13032-4:2015 ή κατά LM79 από 
πιστοποιημένα εργαστήρια φωτομετρικών 

μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά 

EN13032-4:2015 ή κατά 

LM79, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

38 

Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων (LED) 

και των φωτιστικών κατά το πρότυπο IECTR 62778, 

από πιστοποιημένο εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά IEC 

62778, σε εφαρμογή του 

IEC 62471, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

39 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να συμμετέχει σε 

εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων 

NAI 

Επίσημη βεβαίωση σε ισχύ 

για την συμμετοχή τους σε 

εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ 





“Εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισµού ∆ήµου Λοκρών” 

Σελίδα73 από 121 

προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), 

επί ποινή αποκλεισμού 

σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ, η οποία 

να συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό σε ισχύ, 

εγγραφής στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ), με τον Αριθμό 

Μητρώου Παραγωγού 

(ΑΜΠ) 

 

2.2.2. Φωτιστικά σώματα led, ΤύποςΦΣ#2ισχύος ≤80W,ΦΣ#3 ισχύος ≤110W, ΦΣ#4 ισχύος ≤150W και ΦΣ#5 
ισχύος ≤240W 
Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led, ΦΣ#2, ισχύος ≤80 W, ΦΣ#3 ισχύος ≤110W, ΦΣ#4 ισχύος ≤150W και ΦΣ#5 

ισχύος ≤240W, με ασύμμετρη ευρεία δέσμη φωτισμού γωνίας 140° – 150°, χωρίς βραχίονα, και αποτελείται από 
τα εξής τμήματα: 

• Το κέλυφος (σώμα) του φωτιστικού, με ενσωματωμένο σύνδεσμο στήριξης 

• Το τροφοδοτικό (driver) 

• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 

• Το προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλα για οδοφωτισμό εξωτερικών χώρων (οδών, πλατειών 

κλπ.) και θα μπορούν να τοποθετηθούν σε υφιστάμενο βραχίονα. 

Πιστοποιητικά παραγωγής – προϊόντος:CE, RoHS, EMC, LVD, ENEC ή εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 

ΕΝ62262, EN 60529, ΕΝ 62471, IECTR 62778, ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 

18001:2007). 

Καθαρή φωτεινή ροή 

1. Ανάλογα με την ισχύ, το φωτιστικό πρέπει να αποδίδει καθαρή φωτεινή ροή (net luminous flux), σύμφωνα 

με το πρότυπο LM79 

• για την ισχύ των ≤80W.≥ 8.000 lumen 

• για την ισχύ των ≤110W.≥ 9.450 lumen 

• για την ισχύ των ≤150W.≥ 11.000 lumen 

• για την ισχύ των ≤240W.≥ 22.000lumen 

Σώμα του φωτιστικού 

2. Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις ώστε να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα 

του αστικού περιβάλλοντος και να παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση στον άνεμο. Το σώμα του φωτιστικού 

θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτό αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. 
Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και την αναγκαία 

απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. 

3. Για την βέλτιστη απαγωγή θερμότητας, (που παράγεται από τις μονάδες της φωτεινής πηγής), οι μονάδες 

led θα πρέπει να είναι εφαρμοσμένες πάνω σε απευθείας διάταξη που να ευνοεί την φυσική απαγωγή 

θερμότητας, με στόχο την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των φωτιστικών μονάδων και εν γένει του 

φωτιστικού σώματος.Για τον σκοπό αυτό το σώμα του φωτιστικού πρέπει να φέρει, πτερύγια μεταφοράς 

θερμότητας (ψήκτρες) κατασκευασμένες από χυτό αλουμίνιο ως ενιαίο τμήμα του σώματος του φωτιστικού, 

χωρίς συγκολλήσεις, τόσο στο επάνω τμήμα, όσο και πλευρικά. Τα πτερύγια (ψήκτρες) πρέπει να διαθέτουν 

κατάλληλα διάκενα, που να επιτρέπουν την διέλευση του αέρα, ώστε να ευνοείται η απαγωγή θερμότητας 

και ταυτόχρονα να μειώνεται η αντίσταση στον αέρα (συντελεστής οπισθέλκουσας). 
4. Το σώμα του φωτιστικού πρέπει είναι βαμμένο με ειδική ηλεκτροστατική βαφή που το καθιστά ιδιαίτερα 

ανθεκτικό στη διάβρωση σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας (να διατίθενται όλα τα χρώματα της παλέτας 

RAL). 

5. Στο επάνω μέρος του φωτιστικού σώματος, όπου βρίσκεται το τροφοδοτικό (driver), πρέπει να υπάρχει 

πρόσθετο προστατευτικό κάλυμμα, από πολυμερικό υλικό. Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να είναι 

ανοιγόμενο και παραμένει εν μέρει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού. 
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6. Φέρει σύνδεσμο από χυτό αλουμίνιο για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου μέχρι Ø60 (mm), που να φέρει 

ανοξείδωτους κοχλίες συγκράτησης για να μπορεί να προσαρμοστεί και σε μικρότερες διατομές. 

7. Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και υγρασία 

IP66 (EN 60529) και κρούσεις ΙΚ10 (ΕΝ 62262). Όλες οι εξωτερικές βίδες και τα υλικά στερεώσεως θα πρέπει 

να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

8. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει προστατευτικό διαφανές κάλυμμα της οπτικής μονάδας του, που πρέπει να 

είναι στεγανά και σταθερά κλειστό και στερεωμένο, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό,υψηλής αντοχής 

και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, ώστε να 

επιτυγχάνεται δείκτης μηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ10. 

9. Για λόγους ομοιομορφίας, για τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#2, ΦΣ#3, ΦΣ#4 και ΦΣ#5 (ισχύος ≤80,≤110W, ≤150W 
και ≤240W) και για τα φωτιστικά/προβολείς Τύπου Π#1, Π#2 και Π#3 (ισχύος ≤120, ≤160 W και ≤240W), το 

σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την ισχύ του φωτιστικού. 

Τροφοδοτικό (driver) 

10. Το τροφοδοτικό (driver) πρέπει να βρίσκεται εντός του φωτιστικού, στο επάνω εσωτερικό μέρος του 

φωτιστικού, σε ειδικό χώρο στο σώμα του φωτιστικού, με κάλυμμα από αλουμίνιο και στεγανοποιημένο με 

ειδικό ελαστικό δακτύλιο. Το κάλυμμα από αλουμίνιο του τροφοδοτικού πρέπει να σταθεροποιείται 

ανοξείδωτες βίδες. 

11. Το τροφοδοτικό θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, και η ονομαστική τάση τροφοδοσίας 

πρέπει να είναι 230V±10%, 50Hz. Το καλώδιο της ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα συνδέεται με το τροφοδοτικό 

(driver) με ηλεκτρικό σύνδεσμο (connector), υψηλής στεγανότητας (IP68). 

12. Το τροφοδοτικό θα διαθέτει εσωτερικά ή να είναι εφοδιασμένο με εξωτερικό σύστημα προστασίας (SPD) 
της οπτικής μονάδας από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής τουλάχιστον 8 kV 

και άνω. 

13. Το εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του 

φωτιστικού/προβολέα από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να 

κυμαίνεται από 120V AC ως 277V AC, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), 

όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17 Γ.Γ.Υπ. (ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) και την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες 

σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. 

14. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο του 0,90. 

Οπτική μονάδα 

15. Tα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής 

τουλάχιστον 60.000 ώρες, στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει να έχει υποβαθμιστεί 
πλέον του 30% - L70 – σε θερμοκρασία Ts 85oC και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC (LM80, TM21). Το 

ανωτέρω πιστοποιείται από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED. Μεγαλύτερος χρόνος ζωής 

βαθμολογείται υψηλότερα στην αξιολόγηση. 

16. Η οπτική μονάδα θα φέρει κατ’ ελάχιστο δέκα στοιχεία led (φωτοδίοδοι) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 

Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17 Γ.Γ.Υπ. (ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-

2016) και την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. Ο μέγιστος 

αριθμός στοιχείων led καθορίζεται ανάλογα με το τύπο του φωτιστικού και είναι, επί ποινή αποκλεισμού, 

για τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#2,ισχύος ≤80W μέχρι 30, για τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#3, ισχύος ≤110Wμέχρι 40, 

για τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#4, ισχύος ≤150W μέχρι 50, και για τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 
μέχρι 80, έτσι ώστε κατά την λειτουργία τους να μην αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την 

απαίτηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί εκπομπών ρύπων και οικολογικού σχεδιασμού των φωτιστικών. 

17. Η οπτική μονάδα θα φέρει φακό σε κάθε φωτοδίοδο για την καλύτερη εστίαση και διαχείριση της φωτεινής 

ροής.Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής μονάδας (multilens). 

18. Η δέσμη φωτισμού πρέπει να είναι ασύμμετρη και το εύρος της γωνίας δέσμης φωτισμού να είναι 140° - 

150° (ασύμμετρη ευρεία δέσμη φωτισμού). 

19. Τα κυκλώματα των φωτοδιόδων (led) να φέρουν κατάλληλες διατάξεις (διατάξεις παράκαμψης) ώστε σε 

περίπτωση βλάβης μίας ή περισσότερων φωτοδιόδων, οι υπόλοιπες να συνεχίσουν να λειτουργούν 

κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. 

20. Η ηλεκτρική πλακέτα όπου είναι τοποθετημένες οι φωτοδίοδοι να είναι πιστοποιημένη ΕΝ 62031 από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. 

21. Για όλα τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#2, ισχύος ≤80W, ΦΣ#3 ισχύος ≤110W, ΦΣ#4 ισχύος ≤150W και ΦΣ#5 ισχύος 

≤240W, οι φωτοδίοδοι να λειτουργούν με ρεύμα έντασης στα 1.000 mA±10%. 

22. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 70. 
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23. Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν συνολική ενεργειακή απόδοση ίση ή μεγαλύτερη των 100 lm/W. Υψηλότερη 

ενεργειακή απόδοση βαθμολογείται υψηλότερα στην αξιολόγηση, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται 

οι φωτοτεχνικές παράμετροι. Η ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή ροή του 

φωτιστικού σώματος, μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά της 

συνολικής καταναλισκόμενης ισχύος του φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων του 

και όχι μόνον των LED. 

24. Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4000 (±10%) (υποκαθιστά το φυσικό φως 4800Κ), 

σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. 

Προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 

25. Η οπτική μονάδα πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να φέρει σταθερά προσαρμοσμένο (μη ανοιγόμενο 

εύκολα) προστατευτικό διαφανές κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό, υψηλής αντοχής και διαφάνειας και 
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που οι 

οπτικοί φακοί είναι ενσωματωμένοι στο κάλυμμα δεν απαιτείται πρόσθετο κάλυμμα. 

26. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για το φωτιστικό σώμα (IP66, 

IK10) συμπεριλαμβάνουν και το προστατευτικό κάλυμμα. 

Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές το φωτιστικό να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα στα οποία να 

συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες χαμηλής τάσης LVD 2006/95/EK, ΗΜ συμβατότητας EMC 2004/108/EΚ και RoHS, 

τα πρότυπα ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, ΕΝ62262, EN 60529, ΕΝ 62471:2006, IECTR 62778, IESLM-80-08/IESTM-21-

11, και έκθεση φωτομετρικών ελέγχων και φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) κατά EN 

13032-4:2015 ή κατά LM79, από πιστοποιημένα εργαστήρια φωτομετρικών μετρήσεων. Ο προμηθευτής 

φωτιστικών να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Το φωτιστικό σώμα θα παραδίδεται τοποθετημένο με πλήρη καλωδίωση μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης, έτοιμο για 

σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Τα φωτιστικά, πέραν των γενικών προδιαγραφών που 

περιγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

ακόλουθου πίνακα συμμόρφωσης. 

Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωμάτων led 
Τύπος ΦΣ#2 ισχύος ≤80W, ΦΣ#3 ισχύος ≤110W, ΦΣ#4 ισχύος ≤150W και ΦΣ#5 ισχύος ≤240W 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση Πιστοποίηση απαίτησης 

1 

Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες χαμηλής 

τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ συμβατότητας EMC 

2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE (προσκόμιση του 

πιστοποιητικού και δήλωση ότι 

το σύνολο του φακέλου με τις 

δοκιμές είναι στη διάθεση της 

επιτροπής αξιολόγησης) 

2 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ISO 

9001:2015 
Πιστοποιητικό σε ισχύ 

3 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ISO 

14001:2015 
Πιστοποιητικό σε ισχύ 

4 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 

1801:2008 
(OHSAS 

18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 

5 

Ενεργή πιστοποίηση φωτιστικού κατά ENEC ή 

εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, ΕΝ62262, 

ΕΝ 62471, IEC TR 62778 (για το σύνολο των 

αναφερόμενων προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ENECσε ισχύ 

από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025, σε 

κάθε περίπτωση 

6 
Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-08, 

IES TM-21-11 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής από τον 

κατασκευαστή των ledchips 

7 
Χρώμα φωτιστικού κατ’ επιλογή πελάτη (για λόγους 

αισθητικής) 
ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

για τα χρώματα του σώματος 

του φωτιστικού που μπορεί να 

παρέχει 

8 Διάφανο κάλυμμα φωτιστικών στοιχείων από ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 
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πολυκαρβονικό υλικό και τεχνικό φυλλάδιο 

9 

Βαθμός μηχανικής προστασίας / κρούσης του 
διάφανου καλύμματος και σώματος φωτιστικού 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262 
ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε ισχύ από 
διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

10 

Κατηγορία προστασίας σε σκόνη / υγρασία του 

διάφανου καλύμματος και σώματος φωτιστικού 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529 

IP66 

Πιστοποιητικό σε ισχύ από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

11 
Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), επί 

ποινή αποκλεισμού, για φωτιστικά σώματα 
≥ 10 

 Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W και≤ 30 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W και≤ 40 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤150W και≤ 50 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤240W και≤ 80 

Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος (φακός) σε 
κάθε LED για την παραγωγή ασύμμετρης φωτεινής 

δέσμης. Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι 

ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής μονάδας 

(multilens), χωρίς πρόσθετο κάλυμμα 

ΝΑΙ 
Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 

13 
Εύρος γωνίας δέσμης φωτισμού (ασύμμετρη στενή 

δέσμη) 
140° – 150° Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

14 Τύπος προβολέα/φωτιστικού, fullcut-off ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

15 
Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί ποινή 

αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά 17025 

16 
Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε 

φωτοδιόδου (led) 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά 17025 

17 
Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος 

τουλάχιστον 

-30°C ως 

+40°C 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

18 
Αντοχή καλύμματος φωτιστικού σε συνθήκες 

έκθεσης στον ήλιο / υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

19 

Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες / παραθαλάσσιες περιοχές (βεβαίωση 
κατασκευαστή) 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

20 

Αντοχή εξωτερικής βαφής σώματος αλουμινίου σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες (βεβαίωση 

κατασκευαστή) 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

21 
Χρήση ανοξείδωτων (Inox) βιδών φωτιστικού για 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

22 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

23 
Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινή αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

24 Ονομαστική τάση τροφοδοσίας φωτιστικού VAC 230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

25 
Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για ασφαλή 
λειτουργία VAC 

120 V – 277 
V 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13 
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26 Συντελεστής ισχύος του φωτιστικού ≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

27 

Ρεύμα λειτουργίας led φωτιστικών Τύπου ΦΣ#2 

(ισχύος ≤80W, max +5%) και Τύπου ΦΣ#3 (ισχύος 

≤110W, max +5%), mA 

1.000±10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, και έκθεση 

δοκιμής κατά EN 60060, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

28 

Το σώμα του φωτιστικού κατασκευασμένο από 

υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο (Συμμόρφωση 

RoHS) 

NAI Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 

29 

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να διαθέτει σχεδίαση με 
ενσωματωμένα πτερύγια για την καλύτερη 

απαγωγή θερμότητας, τόσο στο επάνω μέρος, όσο 

και πλευρικά, κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο 

ως ενιαίο τμήμα του σώματος του φωτιστικού, 

χωρίς συγκολλήσεις. Τα πτερύγια (ψήκτρες) πρέπει 

να διαθέτουν κατάλληλα διάκενα, που να 

επιτρέπουν την διέλευση του αέρα, ώστε να 

ευνοείται η απαγωγή θερμότητας και ταυτόχρονα 

να μειώνεται η αντίσταση στον αέρα (συντελεστής 

οπισθέλκουσας) 

ΝΑΙ 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 

30 

Το κύκλωμα του τροφοδοτικού (driver) του 

φωτιστικού μπορεί να αντικαθίσταται χωρίς την 
αποσυναρμολόγηση του κεντρικού θαλάμου των 

φωτιστικών σημείων 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

31 Ονομαστική ισχύς, σύμφωνα με το πρότυπο LM79  

 Τύπος ΦΣ#2 ≤80W 

 Τύπος ΦΣ#3 ≤110W 

 Τύπος ΦΣ#4 ≤150W 

 Τύπος ΦΣ#5 ≤240W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

32 
Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού, lm, κατά το 

πρότυπο LM79 
 

 Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W ≥8.000 lm 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W ≥ 9.450 lm 

 Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤150W ≥11.000 lm 

 Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W ≥22.000 lm 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

33 
Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με το 

πρότυποLM79 

4000 K 

(±10%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

34 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79 από 
διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

35 Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ ελάχιστο 10 
Δήλωση του κατασκευαστή και 

του υποψηφίου αναδόχου 

36 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό ENECσε ισχύ, 

από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

37 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 
Έκθεση δοκιμής κατά EN 

60060, από διαπιστευμένο 
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εργαστήριο κατά EN 17025 ή 

εξωτερική διάταξη προστασίας 

από υπέρταση (SPD) 

38 

Ομοιόμορφη εξωτερική εμφάνιση φωτιστικών σε 

όλα τα μοντέλα Τύπου ΦΣ#2 και ΦΣ#3 (ισχύος ≤80W 

και ≤110W), και των προβολέων/φωτιστικών τύπου 

Π#1 και Π#2 (ισχύος ≤110Wκαι ≤150W) 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

39 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών ελέγχων και 

φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) 

κατά EN 13032-4:2015 ή κατά LM79, από 

πιστοποιημένα εργαστήρια φωτομετρικών 

μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά 

EN13032-4:2015 ή LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

40 

Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων (LED) και 

των φωτιστικών κατά το πρότυπο IECTR 62778, από 

πιστοποιημένο εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά IEC 

62778, σε εφαρμογή του IEC 

62471, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

41 

Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής και διάρκεια 
ζωής των φωτοδιόδων (LED) ως προς το πρότυπο 

IEC LM-80-08/ΤΜ-21-11 

NAI 
L70 >60.000 

ώρες 

Έκθεση δοκιμής κατά IECLM-
80-08/TM-21-11, από τον 

κατασκευαστή των 

φωτοδιόδων 

42 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να συμμετέχει σε 

εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων 

προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί 

ποινή αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη βεβαίωση σε ισχύ για 

την συμμετοχή τους σε 

εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ 

σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ, η οποία να 

συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό σε ισχύ, 

εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ), με τον 

Αριθμό Μητρώου Παραγωγού 

(ΑΜΠ) 

 

2.3 Λαμπτήρες τεχνολογίας LED 

Οι λαμπτήρες LED θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

 

Τύποι προβολέων led Μέση Συνολική Ισχύς (W) Μέση Συνολική 
Φωτεινή Ροή (lm) 

Αριθμός λαμπτήρων 

Λαμπτήρας led Τύπου Λ#1 ≤ 16 W ≥ 1.600lm 5.480 

Σύνολο λαμπτήρων 5.480 

 
2.3.1 Λαμπτήρας led, τύπου Λ#1 (ισχύος ≤ 16W) 

Οι προτεινόμενοι λαμπτήρες τεχνολογίας LED πρόκειται να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους λαμπτήρες 

ισχύος 23W (Οικονομίας) σε φωτιστικά τύπου καπελάκι, φαναράκι και μπάλα, που συναντώνται σε διάφορα 
σημεία του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λοκρών. Σημαντικός αριθμός αυτών είναι 

κυρίως τοποθετημένα εντός αρχιτεκτονικών φωτιστικών κάθετης εγκατάστασης και φέρουν υποδοχή Ε27. 

Οι προτεινόμενοι λαμπτήρες τεχνολογίας LED, Τύπου Λ#1 (ισχύος ≤ 16W) να είναι τύπου καλαμπόκι (corn type). 

Οι λαμπτήρες και των δύο τύπων να είναι εφοδιασμένοι με ≥ 50 και ≤ 70 φωτοδιόδους (ledchips). Οι λαμπτήρες 

και των δύο τύπων να διαθέτουν ψήκτρα (heatsink) που να είναι απομονωμένη από το τροφοδοτικό (driver). Η 

οπτική μονάδα και των δύο τύπων λαμπτήρων, να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα πλακέτες με φωτοδιόδους 

(ledplates), μεταξύ των οποίων να υπάρχουν διάκενα για καλύτερη ψύξη. Η διάμετρος και των δύο τύπων 

λαμπτήρων να είναι μικρότερη από 63 mm και το ύψος μικρότερο από 185 mm, ώστε να χωρά σε περισσότερους 

τύπους φωτιστικών. Το σώμα και των δύο τύπων λαμπτήρων να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και 

βραδύκαυστο πολυκαρβονικό. Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων λαμπτήρων τεχνολογίας 
LED, Τύπου Λ#1 και Λ#2, και που πρέπει να πληρούνται φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Απαιτήσεις λαμπτήρων, Τύπου Λ#1 (ισχύος ≤16W) 

α/α Περιγραφή Απαίτηση Τρόπος βεβαίωσης απαίτησης 

1 Τύπος λαμπτήρα 
Καλαμπόκι (corn 

type) 
Δήλωση προμηθευτή και τεχνικό 

φυλλάδιο 

2 

Σήμανση CE(συμπεριλαμβάνει οδηγίες χαμηλής 

τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ συμβατότητας 

EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 
Βεβαίωση CE (προσκόμιση του 

πιστοποιητικού) 

3 Πιστοποίηση του προμηθευτή των λαμπτήρων  ISO 9001:2015 Πιστοποιητικό 

4 Πιστοποίηση του προμηθευτή των λαμπτήρων ISO 14001:2015 Πιστοποιητικό 

5 Πιστοποίηση του προμηθευτή των λαμπτήρων 

OHSAS 1701:2007 

ή ΕΛΟΤ 

(18001:2008) 

Πιστοποιητικό 

6 
Ελάχιστος χρόνος ζωής λαμπτήρων όπως την 

παρέχει ο κατασκευαστής 
≥ 50.000 ώρες 

Δήλωση προμηθευτή και Τεχνικό 

Φυλλάδιο 

7 

Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), επί 

ποινή αποκλεισμού, για τους λαμπτήρες 

ledΤύπου Λ#1 ισχύος ≤16W και Τύπου Λ#2 

ισχύος ≤22 W 

≥50 και ≤70 
Δήλωση προμηθευτή και Τεχνικό 

Φυλλάδιο 

8 Αριθμός πλακετών οπτικής μονάδας ≥10 
Δήλωση προμηθευτή και Τεχνικό 

Φυλλάδιο 

9 Φωτεινή Ροή (lumen)  

 Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W ≥ 1.600 

Δήλωση προμηθευτή και Τεχνικό 

φυλλάδιο 

10 Σπείρωμα Ε27 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου ή 

τεχνικό φυλλάδιο 

11 Θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον -20°C και +40°C 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου ή 

τεχνικό φυλλάδιο 

12 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ≥ 120lm/W 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου ή 

τεχνικό φυλλάδιο 

13 

Διακύμανση της τάσης εισόδου για λειτουργία 

(για ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 

Vac=230V) 

100 – 240V 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου ή 

τεχνικό φυλλάδιο 

14 Συντελεστής ισχύος ≥0,9 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου ή 

τεχνικό φυλλάδιο 

15 Ονομαστική ισχύς  

 Τύπος Λ#1 ≤ 16W 
Τεχνικό φυλλάδιο 

16 Προστασία από υπέρταση/υπερένταση 6 kV Τεχνικό φυλλάδιο 

17 Θερμοκρασία χρώματος 4000 Κ (±10%) Τεχνικό φυλλάδιο 

18 CRI  >80 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου ή 

τεχνικό φυλλάδιο 

19 Διαστάσεις, Ø xH, (mm) 
≤Ø63mm και H≤ 

185 mm 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

20 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (κατ’ ελάχιστον σε 

έτη) 
10 Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 

 

2.4 Προβολείς/Φωτιστικά τεχνολογίας LED 

Οι προβολείς LED θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

Τύπος προβολέα led 
Μέση συνολική 

ισχύς (W) 
Μέση συνολική 

φωτεινή ροή (lm) 
Αριθμός προβολέων 

Φωτιστικό / προβολέας led, Τύπου Π#1 ≤ 120 W ≥ 11.000 lm 50 

Φωτιστικό / προβολέας led, Τύπου Π#2 ≤ 160 W ≥ 14.000 lm 46 

Φωτιστικό / προβολέας led, Τύπου Π#3 ≤ 240 W ≥ 22.000 lm 4 

Σύνολο προβολέων 100 
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2.4.1 Φωτιστικό/Προβολέας Τύπου Π#1, τύπου Π#2 και τύπου Π#3 
Φωτιστικό/προβολέας τεχνολογίας led, τύπου Π#1, ισχύος ≤120 W,τύπου Π#2, ισχύος ≤160 Wκαι Π#3, ισχύος 

≤240 W αντίστοιχα, με κατάλληλη εξωτερική διάταξη ανάρτησης, και να αποδίδει την κατάλληλη καθαρή 

φωτεινή ροή, με ασύμμετρη στενή δέσμη φωτισμού (half value angle) 70° – 75°. Η ονομαστική ισχύς εισόδου του 

φωτιστικού/προβολέα, πρέπει να είναι ≤110Wκαι ≤150 W, και αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

• Το κέλυφος του φωτιστικού/προβολέα, με σύνδεσμο στήριξης και με κατάλληλη εξωτερική διάταξη 

ανάρτησης 

• Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 

• Το προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 

• Το τροφοδοτικό (driver) 

Πιστοποιητικά παραγωγής – προϊόντος:CE, RoHS, EMC, LVD, ENEC ή εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 

ΕΝ62262, EN 60529, ΕΝ 62471, IECTR 62778, ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 

18001:2007). 

Καθαρή φωτεινή ροή 

1. Ανάλογα με την ισχύ, ο προβολέας/φωτιστικό πρέπει να αποδίδει καθαρή φωτεινή ροή (net luminous flux), 

σύμφωνα με το πρότυπο LM79 

• για την ισχύ των ≤120W.≥ 11.000 lumen 

• για την ισχύ των ≤160W.≥ 14.000 lumen 

• για την ισχύ των ≤240W.≥ 22.000 lumen 

Σώμα του φωτιστικού 

2. Το σώμα του φωτιστικού/προβολέα θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις κατάλληλες για αστικό 

περιβάλλον και να παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση στον άνεμο. Το σώμα του φωτιστικού/προβολέα θα 

είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτό αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η 

σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού/προβολέα και την 
αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. 

3. Για την βέλτιστη απαγωγή της θερμότητας (που παράγεται από τις μονάδες της φωτεινής πηγής και το 

τροφοδοτικό), το σώμα του φωτιστικού/προβολέα πρέπει να φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, πτερύγια 

μεταφοράς θερμότητας (ψήκτρες), τόσο πλευρικά, όσο και στο επάνω μέρος, κατασκευασμένες από χυτό 

αλουμίνιο ως ενιαίο τμήμα του σώματος του φωτιστικού, χωρίς συγκολλήσεις. 

4. Το σώμα του φωτιστικού/προβολέα πρέπει είναι βαμμένο με ειδική ηλεκτροστατική βαφή που το καθιστά 

ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας (να διατίθενται όλα τα χρώματα της 

παλέτας RAL). 

5. Στο επάνω μέρος του φωτιστικού/προβολέα, όπου βρίσκεται το τροφοδοτικό (driver), πρέπει να υπάρχει 

προστατευτικό κάλυμμα, από πολυμερές υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την 
υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Το προστατευτικό κάλυμμα θα καλύπτει το τμήμα που θα 

είναι τοποθετημένο το τροφοδοτικό και πρέπει να είναι ανοιγόμενο εύκολα και κατά τη διάρκεια της 

συντήρησης παραμένει εν μέρει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού/προβολέα. 

6. Φέρει σύνδεσμο (λυχνιολαβή) από χυτό αλουμίνιο για τοποθέτηση σε κατάλληλη διάταξη ανάρτησης 

διαμέτρου μέχρι Ø60 (mm), που να φέρει κοχλίες συγκράτησης για να μπορεί να προσαρμοστεί και σε 

μικρότερες διατομές. 

7. Το φωτιστικό/προβολέα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και 

υγρασία IP66 (EN 60529) και κρούσεις ΙΚ10 (ΕΝ 62262). Όλες οι εξωτερικές βίδες και τα υλικά στερεώσεως 

θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

8. Το φωτιστικό/προβολέας πρέπει να φέρει προστατευτικό διαφανές κάλυμμα της οπτικής μονάδας του, που 
πρέπει να είναι στεγανά και σταθερά κλειστό και στερεωμένο, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό, 

υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές 

συνθήκες. 

9. Για λόγους ομοιομορφίας, για τα φωτιστικά Τύπου ΦΣ#2, ΦΣ#3, ΦΣ#4 και ΦΣ#5 (ισχύος ≤80,≤110W, ≤150W 

και ≤240W) και για τα φωτιστικά/προβολείς Τύπου Π#1, Π#2 και Π#3 (ισχύος ≤120, ≤160 W και ≤240W), το 

σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την ισχύ του φωτιστικού. 

Τροφοδοτικό (driver) 
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10. Το τροφοδοτικό (driver) πρέπει να βρίσκεται στο επάνω εσωτερικό μέρος του φωτιστικού/προβολέα, σε 

ειδικό χώρο με κάλυμμα από αλουμίνιο και στεγανοποιημένο με ειδικό ελαστικό δακτύλιο. Το καλώδιο της 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα συνδέεται με το τροφοδοτικό με ηλεκτρικό σύνδεσμο (connector), υψηλής 

στεγανότητας (IP68). 

11. Το τροφοδοτικό θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, και η ονομαστική τάση τροφοδοσίας 

πρέπει να είναι 230V±10%, 50Hz. 

12. Το τροφοδοτικό θα διαθέτει σύστημα προστασίας της οπτικής μονάδας από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής 

τάσης και τα ρεύματα αιχμής τουλάχιστον 8kVκαι άνω. 

13. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτιστικού/προβολέα από 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 100V AC ως 240V AC, 

σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17 

Γ.Γ.Υπ. (ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016). 
14. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο του 0,90. 

Οπτική μονάδα 

15. Tα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού/προβολέα θα έχουν ωφέλιμο χρόνο 

ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες, στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει να έχει 

υποβαθμιστεί πλέον του 30% - L70 – σε θερμοκρασία Ts 85oC και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC (LM80, 

TM21). Το ανωτέρω πιστοποιείται από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED. Μεγαλύτερος χρόνος ζωής 

βαθμολογείται υψηλότερα στην αξιολόγηση. 

16. Σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί εκπομπών ρύπων και οικολογικού σχεδιασμού στο 

φωτισμό και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με 

την Εγκύκλιο 17 Γ.Γ.Υπ. (ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) και την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου 
εγκαταστάσεων οδοφωτισμού, η οπτική μονάδα θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο δέκα (10) 

στοιχεία led (φωτοδίοδοι) και ο μέγιστος αριθμός στοιχείων led θα είναι για το φωτιστικό/προβολέα ισχύος 

≤120Wμέχρι σαράντα (40),για το φωτιστικό/προβολέα ισχύος ≤160Wμέχρι πενήντα (50) και για το 

φωτιστικό/προβολέα ισχύος ≤240W μέχρι πενήντα (80) αντίστοιχα. 

17. Η οπτική μονάδα θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, φακό από πολυμερικό υλικό, σε κάθε φωτοδίοδο για 

την καλύτερη εστίαση και διαχείριση της φωτεινής ροής. Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι 

ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής μονάδας (multilens), χωρίς πρόσθετο κάλυμμα. 

18. Τα κυκλώματα των φωτοδιόδων (led) θα φέρουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατάλληλες διατάξεις (διατάξεις 

παράκαμψης) ώστε σε περίπτωση βλάβης μίας ή περισσότερων φωτοδιόδων, οι υπόλοιπες να συνεχίσουν 

να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. 
19. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 70. 

20. Η ηλεκτρική πλακέτα όπου είναι τοποθετημένες οι φωτοδίοδοι να είναι πιστοποιημένη ΕΝ 62031 από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. 

21. Για όλα τα φωτιστικά/προβολείς Τύπου ΦΣ#2 (ισχύος ≤80W, max +5%) και Τύπου ΦΣ#3 (ισχύος ≤110W, max 

5%), οι φωτοδίοδοι να λειτουργούν με ρεύμα έντασης στα 1.000 mA±10%. 

22. Τα φωτιστικά/προβολείς θα έχουν συνολική ενεργειακή απόδοση ίση ή μεγαλύτερη των 100 lm/W. 

Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση βαθμολογείται υψηλότερα στην αξιολόγηση, με την προϋπόθεση ότι 

ικανοποιούνται οι φωτοτεχνικές παράμετροι. Η ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική φωτεινή 

ροή του φωτιστικού σώματος, μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το πρότυπο LM 79, διά 

της συνολικής καταναλισκόμενης ισχύος του φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων 

του και όχι μόνον των LED. 
23. Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4000 Κ ±10%. σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2018 – Οδηγίες 

σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού 

24. Η δέσμη φωτισμού πρέπει να είναι ασύμμετρη και το εύρος της γωνίας δέσμης φωτισμού να είναι 70° - 75° 

(ασύμμετρη-στενή δέσμη φωτισμού) 

Προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 

25. Η οπτική μονάδα πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να φέρει σταθερά προσαρμοσμένο (μη ανοιγόμενο 

εύκολα) προστατευτικό διαφανές κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό, υψηλής αντοχής και διαφάνειας και 

σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 

26. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για το φωτιστικό σώμα (IP66, 
IK10) συμπεριλαμβάνουν και το προστατευτικό κάλυμμα. 

Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές ο προβολέας/φωτιστικό να συνοδεύεται 

από πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα στα οποία να 
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συμπεριλαμβάνονται οι οδηγίες χαμηλής τάσης LVD 2006/95/EK, ΗΜ συμβατότητας EMC 2004/108/EΚ και RoHS, 

τα πρότυπα ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, ΕΝ62262, EN 60529, ΕΝ 62471:2006, IECTR 62778, IESLM-80-08/IESTM-21-

11, και έκθεση φωτομετρικών ελέγχων και φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) κατά EN 

13032-4:2015 ή κατά LM79, από πιστοποιημένα εργαστήρια φωτομετρικών μετρήσεων. Ο προμηθευτής 

προβολέων/φωτιστικών να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Ο προβολέας/φωτιστικό σώμα θα παραδίδεται τοποθετημένο με πλήρη καλωδίωση μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης 

έτοιμο για σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Οι προβολείς/φωτιστικά, πέραν των γενικών 

προδιαγραφών που περιγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ειδικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά του ακόλουθου πίνακα συμμόρφωσης. 

 

Απαιτήσεις προβολέων/φωτιστικών σώμα led, 
Τύπος Π#1, ισχύος ≤120 W, Τύπος Π#2, ισχύος ≤160 Wκαι Τύπος Π#3, ισχύος ≤240 W 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση Πιστοποίηση απαίτησης 

1 

Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες χαμηλής 

τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ συμβατότητας EMC 
2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE (προσκόμιση του 

πιστοποιητικού και δήλωση ότι 
το σύνολο του φακέλου με τις 

δοκιμές είναι στη διάθεση της 

επιτροπής αξιολόγησης) 

2 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται οι προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ISO 

9001:2015 
Πιστοποιητικό σε ισχύ 

3 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται οι προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ISO 

14001:2015 
Πιστοποιητικό σε ισχύ 

4 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 

προέρχονται οι προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 

1801:2008 

(OHSAS 

18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 

5 

Ενεργή πιστοποίηση προβολέα/φωτιστικού κατά 

ENEC ή εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 

ΕΝ62262, ΕΝ 62471, IEC TR 62778 (για το σύνολο 

των αναφερόμενων προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ENECσε ισχύ 

από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025, σε 

κάθε περίπτωση 

6 
Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-08, 

IES TM-21-11 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής από τον 

κατασκευαστή των led chips 

7 
Χρώμα προβολέα/φωτιστικού κατ’ επιλογή της 

υπηρεσίας (για λόγους αισθητικής) 
ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

για τα χρώματα του σώματος 

του φωτιστικού που μπορεί να 
παρέχει 

8 
Διάφανο κάλυμμα οπτικής μονάδας από 
πολυκαρβονικό υλικό 

ΝΑΙ 
Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 

9 

Βαθμός μηχανικής προστασίας/κρούσης του 

διάφανου καλύμματος και σώματος προβολέα 

/φωτιστικού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62262, επί 

ποινή αποκλεισμού 

ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε ισχύ από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

10 

Κατηγορία προστασίας σε σκόνη υγρασία του 

διάφανου καλύμματος και σώματος προβολέα 

/φωτιστικού σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529 

IP66 

Πιστοποιητικό σε ισχύ από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

11 
Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), επί 

ποινή αποκλεισμού 
≥ 10 

 Τύπος Π#1, προβολείς/φωτιστικά σώματα ισχύος 120 W ≤ 40 

 Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα ισχύος 160 W ≤ 50 

 Τύπος Π#3, προβολείς/φωτιστικά σώματα ισχύος 160 W ≤ 80 

Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος (φακός) σε 

κάθε LED για την παραγωγή ασύμμετρης φωτεινής 

δέσμης. Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι 

ΝΑΙ 
Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 
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ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής μονάδας 

(multilens) 

13 
Εύρος γωνίας δέσμης φωτισμού (ασύμμετρη στενή 

δέσμη) 
70° – 75° Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

14 Τύπος προβολέα/φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

15 
Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί ποινή 

αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά 17025 

16 
Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε 

φωτοδιόδου (led) 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά 17025 

17 
Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος 

τουλάχιστον 

-30°C ως 

+40°C 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

18 

Αντοχή καλύμματος προβολέα/φωτιστικού σε 

συνθήκες έκθεσης στον ήλιο / υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV) 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

19 
Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές 

συνθήκες/παραθαλάσσιες περιοχές 
ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

20 
Αντοχή εξωτερικής βαφής σώματος αλουμινίου σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες 
ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

21 
Χρήση ανοξείδωτων (Inox) βιδών φωτιστικού για 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

22 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης προβολέα/φωτιστικού ≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 
κατά EN 17025 

23 
Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινή αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

24 
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 

προβολέα/φωτιστικού VAC 
230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

25 
Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για ασφαλή 

λειτουργία VAC 

120 V – 277 

V 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13 

26 Συντελεστής ισχύος του προβολέα/φωτιστικού ≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

27 

Ρεύμα λειτουργίας φωτοδιόδων (led) προβολέων 

/φωτιστικών, τύπου Π#1, ισχύος ≤120 W, Π#2 

ισχύος ≤160 και Π#2 ισχύος ≤240, mA 

1.000±10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, και έκθεση 

δοκιμής κατά EN 60060, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

28 

Το σώμα του προβολέα/φωτιστικού να είναι 

κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 

αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και 

πλήρως ανακυκλώσιμο (Συμμόρφωση RoHS) 

NAI Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 

29 

Ο προβολέας/φωτιστικό σώμα θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να διαθέτει σχεδίαση με 

ενσωματωμένα πτερύγια για την καλύτερη 

απαγωγή θερμότητας, τόσο στο επάνω μέρος, όσο 

ΝΑΙ 
Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 
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και πλευρικά, κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο 

ως ενιαίο τμήμα του σώματος του προβολέα 

/φωτιστικού, χωρίς συγκολλήσεις. Τα πτερύγια 

(ψήκτρες) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα διάκενα, 

που να επιτρέπουν την διέλευση του αέρα, ώστε να 

ευνοείται η απαγωγή θερμότητας και ταυτόχρονα 

να μειώνεται η αντίσταση στον αέρα (συντελεστής 

οπισθέλκουσας) 

30 

Το κύκλωμα του τροφοδοτικού (driver) του 

προβολέα/φωτιστικού μπορεί να αντικαθίσταται 

χωρίς την αποσυναρμολόγηση του κεντρικού 

θαλάμου των φωτιστικών σημείων 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

31 Ονομαστική ισχύς, σύμφωνα με το πρότυπο LM79  

 Τύπος Π#1, προβολείς/φωτιστικά σώματα ≤120 W 

 Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα ≤160 W 

 Τύπος Π#3, προβολείς/φωτιστικά σώματα ≤240 W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

32 
Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού, lm, κατά το 

πρότυπο LM79 
 

 Τύπος Π#1, προβολείς/φωτιστικά σώματα ισχύος ≤120 W ≥11.000 lm 

 Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα ισχύος ≤160 W ≥15.000 lm 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

 Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα ισχύος ≤240 W ≥22.000 lm  

33 
Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με το 

πρότυποLM79 

4000 K 

(±10%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

34 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής κατά το 

πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 
κατά EN 17025 

35 Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ ελάχιστο 10 
Δήλωση του κατασκευαστή και 

του υποψηφίου αναδόχου 

36 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό ENECσε ισχύ, 

από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

37 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής κατά EN 

60060, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 ή 

εξωτερική διάταξη προστασίας 

από υπέρταση (SPD) 

38 

Ομοιόμορφη εξωτερική εμφάνιση των φωτιστικών 

σωμάτων Τύπου #2 και Τύπου #3, και των 

προβολέων/φωτιστικών Τύπου #1 και Τύπου #2) 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

39 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών ελέγχων και 

φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) 

κατά EN 13032-4:2015 ή κατά LM79 από 

πιστοποιημένα εργαστήρια φωτομετρικών 
μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά 

EN13032-4:2015 ή LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 

40 

Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων (LED) και 
των φωτιστικών κατά το πρότυπο IECTR 62778, από 

πιστοποιημένο εργαστήριο 
NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά IEC 
62778, σε εφαρμογή του IEC 

62471, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

41 

Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής και διάρκεια 

ζωής των φωτοδιόδων (LED) ως προς το πρότυπο 

IEC LM-80-08/ΤΜ-21-11 

NAI 

L70 >60.000 

ώρες 

Έκθεση δοκιμής κατά IECLM-

80-08/TM-21-11, από τον 

κατασκευαστή των 

φωτοδιόδων 
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42 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να συμμετέχει σε 
εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων 

προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί 

ποινή αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη βεβαίωση σε ισχύ για 

την συμμετοχή τους σε 

εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ 

σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ, η οποία να 

συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό σε ισχύ, 

εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ), με τον 

Αριθμό Μητρώου Παραγωγού 
(ΑΜΠ) 

2.5 Αντικατάσταση Βραχιόνων 

Ο βραχίονας να αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου 76mm, πάχους 3mm, για την προσαρμογή του στην 

κορυφή ιστού με διάμετρο κορυφής 60-65mm, και μήκους 200mm και από ένα σωλήνα διαμέτρου 60mm, 

πάχους 3mm, ο οποίος έχει κλίση 0-15ο ως προς οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500-1500mm (ή άλλης 

διάστασης προβολής που θα υποδείξει η υπηρεσία). Τα δύο αυτά τμήματα ηλεκτροσυγκολλούνται και 

ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του βραχίονα να μπορεί να 

ηλεκτροσυγκολλείται σωλήνας τέτοιας διαμέτρου (π.χ. 42mm) ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή του 
φωτιστικού. Για τη δημιουργία πολλαπλού βραχίονα (διπλού, τριπλού, τετραπλού) να μπορούν συγκολλούνται 

επιπρόσθετες σωλήνες διαμέτρου 60mm στο σωλήνα διαμέτρου 76mm. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού να φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου και 

εσωτερικά να έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του βραχίονα στον 

ιστό. Το τμήμα αυτό να φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό με κοχλίες 

Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, να 

γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με τις προδιαγραφές/πρότυπα BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 & GR-

181(ΔΕΗ). 

Εναλλακτικά (ή και επιπρόσθετα) ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, να αμμοβολείται, να ασταρώνεται με εποξειδικό αστάρι και να βάφεται μετελικό χρώμα απόχρωσης 

(RAL) που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η βαφή του ιστού να μπορεί να είναι είτε απλή είτε ηλεκτροστατική. Ο 

βραχίονας να είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το ΕΝ40, να είναι κατασκευασμένος από εταιρία που 

κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και CE και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους 

κατασκευές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Του συμμετέχοντα ………………………………………………………………………………… με έδρα τ………………………………………… οδός …………………….……… αριθμ. …………………… Τ.Κ. 

…………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

Προς:  ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Προκήρυξης υποβάλλω τον ακόλουθο πίνακα κατανάλωσης ενέργειας των νέων φωτιστικών και λαμπτήρων led, και δηλώνω ότι η 

αναφερόμενη ισχύς των φωτιστικών και λαμπτήρων led είναι σύμφωνα με το πρότυπο LM79 (επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών-testreports). 

Επιπρόσθετα δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα αναφερόμενα στο Τεύχος και αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 

 

Υφιστάμενα φωτιστικά και λαμπτήρες 
Λαμπτήρας 

23W 
Εναέριο 

150W 
NaHP 
150W 

NaHP 250W 
NaHP 
250W 

NaHP 
400W 

Προβολέας 
250W 

Προβολέας 
400W 

Προβολέας 
400W 

Σύνολο 

Αριθμός φωτιστικών, Ni 5.480 6 1.637 218 38 9 50 46 4 7.488 

Ισχύς υφιστάμενου φωτιστικού, YPi (σε W)
1
 25,30 177,00 177,00 295,00 295,00 472,00 295,00 472,00 472,00  

Συνολική ισχύς υφιστάμενων φωτιστικών, YWi 

(σε kW)
2
 

138,644 1,062 289,749 64,31 11,21 4,248 14,75 21,712 1,888 547,573 

Κατανάλωση ενέργειας υφιστάμενων 

φωτιστικών για το 1ο έτος, YEi (σε kWh/έτος)
3
 

602.200 4.613 1.258.525 279.330 48.691 18.451 64.067 94.306 8.201 2.378.383 

Αξία  κατανάλωσης ενέργειας υφιστάμενων 

φωτιστικών για το 1o έτος, YVi (σε kWh/έτος)
4
 

90.330 692 188.779 41.900 7.304 2.768 9.610 14.146 1.230 356.757 

           

Νέα φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας led Λ#1 ≤16W ΦΣ#1 ≤80W 
ΦΣ#2 
≤80W 

ΦΣ#3 ≤80W 
ΦΣ#4 

≤110W 
ΦΣ#5 

≤240W 
Π#1 

≤120W 
Π#2 

≤160W 
Π#3 ≤240W Σύνολο 

Ισχύς νέου φωτιστικού led, NPi (σε W)
5
           

Συνολική ισχύς νέων φωτιστικών led, NWi (σε 

kW)
6
 

          

Κατανάλωση ενέργειας νέων φωτιστικών για το 

1ο έτος, NEi (σε kWh/έτος)
7
 

          

Αξία κατανάλωσης ενέργειας νέων φωτιστικών 

για το 1o έτος, NVi (σε kWh/έτος)
8
 

          

Εξοικονόμηση ενέργειας για το 1ο έτος, ESi (σε 

kWh/έτος)
9
 

          

Αξία εξοικονόμησης ενέργειας για το 1ο έτος, 

ESVi (σε €/έτος)
10

 
          

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας11  %  Ολογράφως  
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1
 Η πραγματική ισχύς υφιστάμενου φωτιστικού, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 8.1 της παρούσας 

2
 Προκύπτει από το γινόμενο YWi = Ni * YPi / 1000 

3
 Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη λειτουργία 11,9 ώρες ανά ημέρα για 365 ημέρες ανά έτος. Προκύπτει από το γινόμενο YEi = YWi * 365 * 11,9 

4
 Υπολογίζεται με τιμή μονάδας 0,15 €/kWh. Προκύπτει από γινόμενο YVi = YWi * 0,15 

5
 Η πραγματική ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο LM79 

6
 Προκύπτει από το γινόμενο NWi = Ni * NPi / 1000 

7
 Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη λειτουργία 11,9 ώρες ανά ημέρα για 365 ημέρες ανά έτος. Προκύπτει από το γινόμενο NEi = NWi * 365 * 11,9 

8
 Υπολογίζεται με τιμή μονάδας 0,15 €/kWh. Προκύπτει από γινόμενο NVi = NWi * 0,15 

9
 Υπολογίζεται από την διαφορά ESi = NΕi – YEi 

10
 Υπολογίζεται από την διαφορά ESVi = NVi – YVi

 

11
Υπολογίζεται από την σχέση (%) = (YEi – NEi) / YEi *100 

 

 

Τόπος                  

Ημερομηνία                                     

Ο Προσφέρων                             

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΙΙ.1 Εξοπλισμός 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων 

τεχνολογίας LED, και να τα παραδώσει πλήρως τοποθετημένα και σε λειτουργία, στους υφιστάμενους ιστούς 

οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά 

ευθύνη. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό, ο δε Δήμος οφείλει να ελέγξει 

τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Η παράδοση-παραλαβή των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας LED (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα 

γίνει, με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη 

νομοθεσία. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση. 

Όλα τα φωτιστικά και ο ι  λαμπτήρες, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Δήμο, για την εγκατάσταση και λειτουργία 
του οδοφωτισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους 

της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, που καθορίζουν τον τύπο, την μέγιστη ηλεκτρική ισχύ, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους, τις σημάνσεις και τις πιστοποιήσεις που αυτά θα πρέπει να φέρουν. Όλα τα υπό προμήθεια είδη 

πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας και τους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 

Ακόμα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και 

βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι 

εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από τους εργαζομένους. 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο Δήμος για 

διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεταιναυπακούσεισεοποιεσδήποτεεντολέςτωναρμοδίωνυπηρεσιώντου,γιαυλικότοοποίοδενεκπληρώνειτουςσυμ

βατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

ΙΙ.2 Έναρξη Εργασιών Εγκατάστασης 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών της τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων, θα παραλάβει 

από το Δήμο, γραπτές οδηγίες μέτρων ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται. Τα μέτρα ασφάλειας θα περιλαμβάνουν 

την ασφάλεια και την υγιεινή τόσο των εργαζομένων στην τοποθέτηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων όσο και 

οχημάτων και των περαστικών στις οδούς τοποθέτησης. Επιπλέον ο προμηθευτής δέκα ημέρες πριν την έναρξη των 

εργασιών της τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων, θα πρέπει να έχει ενημερώσει την τροχαία και 

τον οικείο οργανισμό αστικών συγκοινωνιών. 

ΙΙ.3 Εργασίες Αποξήλωσης Υφιστάμενου Εξοπλισμού 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, η μεταφορά 

και η περιβαλλοντικά ορθή απόθεση/διάθεση των υφιστάμενων φωτιστικών και βραχιόνων που πρόκειται να 
αντικατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, και τα οποία, με τον παρόντα διαγωνισμό, περιέχονται στην 

πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του αναδόχου, και η Περιφέρεια αποξενώνεται πλήρως από αυτά. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης η αποξήλωση των βραχιόνων που χρήζουν αντικατάστασης και η 

τοποθέτηση νέων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των νέων φωτιστικών σωμάτων. 

ΙΙ.4 Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια 

και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς του, στην Ελληνική γλώσσα. Τα 

εργοστασιακά εγχειρίδια μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, εκτός αυτών που σε άλλα σημεία της παρούσας 

διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του 





 

Σελίδα89 από 121 

προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του 

ενδιαφέροντος του. 

Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα τεχνικά φυλλάδια ή δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτά, πρέπει να κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική επιστολή επίσημα μεταφρασμένη ή/και 

επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι 

από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Ακόμα, θα πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του 

νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον 

υπογράφοντα για επαλήθευση. 

Ειδικώς για τα φωτιστικά σώματα ο(οι) συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη 

δήλωση με το ακριβές ρεύμα οδήγησης των στοιχείων led (led chips). 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

ΙΙ.5 Τεκμηρίωση Τεχνικών και Λοιπών Στοιχείων Εγγυήσεων 
Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους προμηθευτές, τα οποία αφορούν τους 

κατασκευαστικούς οίκους του εξοπλισμού ή τους νόμιμους εκπροσώπους των κατασκευαστικών οίκων ή τους 

εκπροσώπους του κατασκευαστικού οίκου στην Ε.Ε., και κύρια τα στοιχεία τα οποία αποτελούν αιτία απόρριψης της 

προσφοράς ή βαθμολόγησης, όπως πιστοποιητικά, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις ή εγγυήσεις και αναφέρονται στην 

Διακήρυξη, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-

τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ ελάχιστον από τον επίσημα αναγνωρισμένο σε χώρα της 

Ε.Ε. και σε πλήρη λειτουργία επί τριετία τουλάχιστον θυγατρικό οίκο ή νόμιμο αντιπρόσωπο. 

Ειδικώς για τα φωτιστικά ο(οι) συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση με τα 

πλήρη και ακριβή στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των φωτιστικών, καθώς δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ότι έλαβε γνώση και συναινεί στην δήλωση του εργοστασίου του από τον(τους) 

συμμετέχοντα(ντες). 

Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-καλύψεων, τα 

οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους προμηθευτές για την αξιολόγηση, και τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα 

περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού οίκου (Δ/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και 

του υπογράφοντος Νόμιμου Εκπροσώπου(όνομα-ιδιότητα). 

ΙΙ.6 Διευκρινίσεις 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής προσφοράς) τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδών (μηχανημάτων) σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (με την 

συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης). 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) νοείται ότι αφορά 

σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΕΕΣ 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις 

εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να 

αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το 

περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Τίτλος Έργου: Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και 

βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

α/α Τύπος Ποσότητα (τεμ.) Τιμή Μονάδας (€) Κόστος (€) 

Α. ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ (LED)    

1 Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W 5.480 60,0 328.800,00 

2 ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, ισχύος≤80W 6 506,0 3.036,00 

3 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W 1.637 506,0 828.322,00 

4 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W 218 533,0 116.194,00 

5 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤150W 38 812,0 30.856,00 

6 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 9 1.020,0 9.180,00 

7 Προβολέας led, Π#1, ισχύος ≤120W 50 880,0 44.000,00 

8 Προβολέας led, Π#2, ισχύος ≤160W 46 880,0 40.480,00 

9 Προβολέας led, Π#3, ισχύος ≤240W 4 1.020,0 4.080,00 

   Μερικό Σύνολο 1.404.948,00 

     

B. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

10 Αφαίρεση φωτιστικών 7.488 27,5 205.920,00 

11 Βραχίονες 1.500 80,0 120.000,00 

12 Αφαίρεση βραχιόνων 1.500 20,0 30.000,00 

   Μερικό Σύνολο 355.920,00 

    1.760.868,00 

  ΦΠΑ 24% 422.608,32 

  Σύνολο  2.183.476,32 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά φωτιστικό σώμα, ελέγχονται δια του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στόχος είναι η συγκέντρωση 
των πληροφοριών σε ευκρινή κατάσταση και η διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης. 

Στη στήλη «Περιγραφή Κριτηρίου» περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη 

διακήρυξη. 

Στη στήλη «Απαίτηση» εννοείται ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Στη στήλη «Συμμόρφωση- Παραπομπή» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα 

είδη που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε 

ποιο από τα τεχνικά φυλλάδια ή άλλου είδους έγγραφα που υποβάλλει με την προσφορά του, (αριθμός σελίδας τεχνικής 

προσφοράς ή τεχνικού φυλλαδίου που αναφέρεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή) αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα 

είδη καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Πίνακας Συμμόρφωσης 
Φωτιστικό σώμα led,Τύπος #1, ισχύος ≤ 80 W (εναέριο) 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση 
Πιστοποίηση 

απαίτησης 
Παραπομπή-
Συμμόρφωση 

1 

Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες 

χαμηλής τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ 

συμβατότητας EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE 

(προσκόμιση του 

πιστοποιητικού 

και δήλωση ότι 

το σύνολο του 

φακέλου με τις 

δοκιμές είναι 

στη διάθεση της 

επιτροπής 
αξιολόγησης) 

 

2 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 
ISO 9001:2015 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

3 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 
ISO 14001:2015 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

4 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 1801:2008 

(OHSAS 18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

5 

Ενεργή πιστοποίηση φωτιστικού κατά ENEC 

ή εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, 

ΕΝ62262, ΕΝ 62471, IEC TR 62778 (για το 

σύνολο των αναφερόμενων προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό 

ENECσε ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025, σε 

κάθε περίπτωση 

 

6 
Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES 

LM80-08, IES TM-21-11 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

από τον 

κατασκευαστή 

των led chips 

 

7 

Σώμα φωτιστικού από αλουμίνιο με 

διέλαση, άβαφο ή βαμμένο σε χρώματα 
επιλογής της υπηρεσίας, με γραμμικό 

σχήμα, κατάλληλο μήκος και διάταξη 

ανάρτησης 

• ΝΑΙ 

• Μήκος/πλάτος ≥ 8 

• Μήκος ≤ 100 cm 

(max +5%) 

Δήλωση 

υποψηφίου 
αναδόχου και 

τεχνικό 

φυλλάδιο 
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• Ανάρτηση από 

συρματόσχοινο 

8 
Διάφανο κάλυμμα φωτιστικών στοιχείων 

από πολυκαρβονικό υλικό 
ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

 

9 

Βαθμός μηχανικής προστασίας / κρούσης 

του διάφανου καλύμματος και σώματος 

φωτιστικού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

62262 

ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 
EN 17025 

 

10 

Κατηγορία προστασίας σε σκόνη / υγρασία 
του διάφανου καλύμματος και σώματος 

φωτιστικού σύμφωνα με το πρότυπο EN 

60529 

IP66 

Πιστοποιητικό σε 
ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

11 

Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), 

επί ποινή αποκλεισμού, για φωτιστικά 

σώματα Τύπου ΦΣ#1, ισχύος ≤50 W 

≥ 10 και≤ 40 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος 

(φακός) σε κάθε LED για την παραγωγή 

ασύμμετρης φωτεινής δέσμης. Δεκτά και 

προϊόντα που ο φακός είναι 
ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής 

μονάδας (multilens) 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

13 Δέσμη φωτισμού 
Σφαιρική, γωνίας 

140° – 150° 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

14 Τύπος φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή, 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό 

φυλλάδιο 

 

15 
Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί ποινή 

αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά 

17025 

 

16 
Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε 

φωτοδιόδου (led), επί ποινή αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

17025 

 

17 Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών -30°C ως +40°C Δήλωση  
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περιβάλλοντος τουλάχιστον κατασκευαστή 

και δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

18 

Αντοχή καλύμματος φωτιστικού σε 

συνθήκες έκθεσης στον ήλιο / υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV) 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή 

και δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

19 

Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες / παραθαλάσσιες 

περιοχές (βεβαίωση κατασκευαστή) 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή 

και δήλωση 

υποψηφίου 
αναδόχου 

 

20 

Χρήση ανοξείδωτων (inox) βιδών 

φωτιστικού για αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

21 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

22 

Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά το 

πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινή 

αποκλεισμού 

ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

IEC 61347-2-13, 

από 
διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

23 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής 

κατά EN 60060, 

από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025ή 

εξωτερική 

διάταξη 

προστασίας από 
υπέρταση (SPD) 

 

24 
Ονομαστική ισχύς φωτιστικού, W, σύμφωνα 

με το πρότυπο LM79 
≤ 80 W 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

25 

Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού, lm, κατά 

το πρότυπο LM79, για φωτιστικό σώμα 

ισχύος ≤50W (max +5%) 

≥ 7.000 lm 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 
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EN 17025 

26 
Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με 

το πρότυποLM79 
4000 K (±10%) 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

27 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

28 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ 
ελάχιστο 

10 

Δήλωση του 
κατασκευαστή 

και του 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

29 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό 

ENECσε ισχύ, 

από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

30 
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 

VAC 
230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

31 
Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για 

ασφαλή λειτουργία VAC 
120 V – 277 V 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το 

πρότυπο IEC 

61347-2-13 

 

32 Συντελεστής ισχύος του φωτιστικού ≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 
EN 17025 

 

33 
Ρεύμα λειτουργίας led φωτιστικών, 

ΦΣ#1,ισχύος ≤80 W, mA 
700±10% 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, και 

έκθεση δοκιμής 

κατά EN 60060, 

από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

34 
Το σώμα του φωτιστικού να είναι 

κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 
NAI 

Δήλωση 

κατασκευαστή 
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αγωγιμότητας αλουμίνιο με διέλαση 

(προφίλ αλουμινίου), γραμμικού τύπου και 

πλήρως ανακυκλώσιμο (Συμμόρφωση RoHS) 

και δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

35 

Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει ειδική 

σχεδίαση για την καλύτερη απαγωγή 

θερμότητας 

NAI 

Δήλωση 

κατασκευαστή 

και δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

36 

Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής και 

διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) ως 

προς το πρότυπο IEC LM-80-08/ΤΜ-21-11 

NAI 

L70 >60.000 ώρες 

Έκθεση δοκιμής 

κατά IECLM-80-

08/TM-21-11, 

από τον 

κατασκευαστή 
των φωτοδιόδων 

 

37 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών 
ελέγχων και φωτομετρικά αρχεία Eulumdat 

(.LDT) ή Iesna (.IES) κατά EN 13032-4:2015 ή 

κατά LM79 από πιστοποιημένα εργαστήρια 

φωτομετρικών μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής 
κατά EN13032-

4:2015 ή κατά 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

38 

Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων 

(LED) και των φωτιστικών κατά το πρότυπο 

IECTR 62778, από πιστοποιημένο 

εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής 

κατά IEC 62778, 

σε εφαρμογή 

του IEC 62471, 

από 
διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

39 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να συμμετέχει 

σε εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης 

σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες 

των διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά 

είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί ποινή 

αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη 

βεβαίωση σε 

ισχύ για την 

συμμετοχή τους 

σε εγκεκριμένο 

από το ΥΠΕΚΑ 

σύστημα 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 
ΑΗΗΕ, η οποία 

να συνοδεύεται 

από 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ, εγγραφής 

στο Εθνικό 

Μητρώο 

Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ), με τον 

Αριθμό 
Μητρώου 

Παραγωγού 

(ΑΜΠ) 
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Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωμάτων led 
Τύπος ΦΣ#2 ισχύος ≤80W, ΦΣ#3 ισχύος ≤110W, ΦΣ#4 ισχύος ≤150W και ΦΣ#5 ισχύος ≤240W 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση 
Πιστοποίηση 

απαίτησης 
Συμμόρφωση-
Παραπομπή 

1 

Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες 

χαμηλής τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ 

συμβατότητας EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE 

(προσκόμιση του 

πιστοποιητικού 

και δήλωση ότι το 

σύνολο του 

φακέλου με τις 

δοκιμές είναι στη 

διάθεση της 
επιτροπής 

αξιολόγησης) 

 

2 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 
ISO 9001:2015 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

3 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 
ISO 14001:2015 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

4 
Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 1801:2008 

(OHSAS 

18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

5 

Ενεργή πιστοποίηση φωτιστικού κατά 

ENEC ή εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, 

ΕΝ62031, ΕΝ62262, ΕΝ 62471, IEC TR 

62778 (για το σύνολο των 

αναφερόμενων προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό 

ENECσε ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025, σε κάθε 

περίπτωση 

 

6 
Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES 

LM80-08, IES TM-21-11 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

από τον 

κατασκευαστή 
των led chips 

 

7 
Χρώμα φωτιστικού κατ’ επιλογή πελάτη 

(για λόγους αισθητικής) 
ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου για τα 

χρώματα του 

σώματος του 

φωτιστικού που 

μπορεί να παρέχει 

 

8 
Διάφανο κάλυμμα φωτιστικών στοιχείων 

από πολυκαρβονικό υλικό 
ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

9 

Βαθμός μηχανικής προστασίας / κρούσης 

του διάφανου καλύμματος και σώματος 
φωτιστικού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

62262 

ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ από 
διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

10 

Κατηγορία προστασίας σε σκόνη / 

υγρασία του διάφανου καλύμματος και 

σώματος φωτιστικού σύμφωνα με το 

IP66 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ από 

διαπιστευμένο 
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πρότυπο EN 60529 εργαστήριο κατά 

EN 17025 

11 

Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών 

(led), επί ποινή αποκλεισμού, για 

φωτιστικά σώματα 

≥ 10 

 Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W και≤ 30 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W και≤ 40 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤150W και≤ 50 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤240W και≤ 80 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος 

(φακός) σε κάθε LED για την παραγωγή 

ασύμμετρης φωτεινής δέσμης. Δεκτά και 

προϊόντα που ο φακός είναι 

ενσωματωμένος στο κάλυμμα της 

οπτικής μονάδας (multilens), χωρίς 

πρόσθετο κάλυμμα 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

13 
Εύρος γωνίας δέσμης φωτισμού 

(ασύμμετρη στενή δέσμη) 
140° – 150° 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

14 Τύπος προβολέα/φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

15 
Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί 

ποινή αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 
EN 62031 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

17025 

 

16 
Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε 

φωτοδιόδου (led) 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

EN 62031 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

17025 

 

17 
Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών 

περιβάλλοντος τουλάχιστον 
-30°C ως +40°C 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση 
υποψηφίου 

αναδόχου 

 

18 

Αντοχή καλύμματος φωτιστικού σε 

συνθήκες έκθεσης στον ήλιο / υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV) 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

19 

Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες / παραθαλάσσιες 

περιοχές (βεβαίωση κατασκευαστή) 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

20 
Αντοχή εξωτερικής βαφής σώματος 

αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές 
ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 
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συνθήκες (βεβαίωση κατασκευαστή) δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

21 

Χρήση ανοξείδωτων (Inox) βιδών 

φωτιστικού για αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

22 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης ≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

23 

Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά 

το πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινή 

αποκλεισμού 

ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13, 

από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

24 
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 

φωτιστικού VAC 
230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

25 
Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου 

για ασφαλή λειτουργία VAC 
120 V – 277 V 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

IEC 61347-2-13 

 

26 Συντελεστής ισχύος του φωτιστικού ≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 
LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

27 

Ρεύμα λειτουργίας led φωτιστικών 

Τύπου ΦΣ#2 (ισχύος ≤80 W, max +5%) 

και Τύπου ΦΣ#3 (ισχύος ≤110W, max 

+5%), mA 

1.000±10% 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, και έκθεση 

δοκιμής κατά EN 

60060, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 
EN 17025 

 

28 

Το σώμα του φωτιστικού 
κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής 

αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο 

(Συμμόρφωση RoHS) 

NAI 

Δήλωση 
Υποψηφίου 

αναδόχου 

 

29 

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να διαθέτει σχεδίαση με 

ενσωματωμένα πτερύγια για την 

καλύτερη απαγωγή θερμότητας, τόσο 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

Υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 
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στο επάνω μέρος, όσο και πλευρικά, 

κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο ως 

ενιαίο τμήμα του σώματος του 

φωτιστικού, χωρίς συγκολλήσεις. Τα 

πτερύγια (ψήκτρες) πρέπει να διαθέτουν 

κατάλληλα διάκενα, που να επιτρέπουν 

την διέλευση του αέρα, ώστε να 

ευνοείται η απαγωγή θερμότητας και 

ταυτόχρονα να μειώνεται η αντίσταση 
στον αέρα (συντελεστής οπισθέλκουσας) 

30 

Το κύκλωμα του τροφοδοτικού (driver) 
του φωτιστικού μπορεί να 

αντικαθίσταται χωρίς την 

αποσυναρμολόγηση του κεντρικού 

θαλάμου των φωτιστικών σημείων 

ΝΑΙ 

Δήλωση 
κατασκευαστή και 

δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

31 
Ονομαστική ισχύς, σύμφωνα με το 

πρότυπο LM79 
 

 ΤύποςΦΣ#2 ≤80W 

 ΤύποςΦΣ#3 ≤110W 

 ΤύποςΦΣ#4 ≤150W 

 ΤύποςΦΣ#5 ≤240W 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

32 
Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού, lm, 

κατά το πρότυπο LM79 
 

 Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W ≥8.000 lm 

 Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W ≥ 9.450 lm 

 Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤150W ≥11.000 lm 

 Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W ≥22.000 lm 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

33 
Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα 

με το πρότυποLM79 
4000 K (±10%) 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 
LM79 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

34 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

35 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ 

ελάχιστο 
10 

Δήλωση του 

κατασκευαστή και 

του υποψηφίου 
αναδόχου 

 

36 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό 
ENECσε ισχύ, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

37 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής 

κατά EN 60060, 

από 
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διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 ή 

εξωτερική διάταξη 

προστασίας από 

υπέρταση (SPD) 

38 

Ομοιόμορφη εξωτερική εμφάνιση 

φωτιστικών σε όλα τα μοντέλα Τύπου 

ΦΣ#2 και ΦΣ#3 (ισχύος ≤80W και 

≤110W), και των προβολέων/φωτιστικών 

τύπου Π#1 και Π#2 (ισχύος ≤110Wκαι 
≤150W) 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση 

υποψηφίου 

αναδόχου 

 

39 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών 
ελέγχων και φωτομετρικά αρχεία 

Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) κατά EN 

13032-4:2015 ή κατά LM79,από 

πιστοποιημένα εργαστήρια 

φωτομετρικών μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής 
κατά EN13032-

4:2015 ή LM79, 

από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

40 

Φωτοβιολογικός έλεγχος των 

φωτοδιόδων (LED) και των φωτιστικών 

κατά το πρότυπο IECTR 62778, από 

πιστοποιημένο εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής 

κατά IEC 62778, σε 

εφαρμογή του IEC 

62471, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά 

EN 17025 

 

41 

Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής 

και διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) 

ως προς το πρότυπο IEC LM-80-08/ΤΜ-

21-11 

NAI 

L70 >60.000 ώρες 

Έκθεση δοκιμής 

κατά IECLM-80-

08/TM-21-11, από 

τον κατασκευαστή 

των φωτοδιόδων 

 

42 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να 

συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα 

ανακύκλωσης σχετικά με τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες των 

διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά 

είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί ποινή 
αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη 

βεβαίωση σε ισχύ 

για την συμμετοχή 

τους σε 

εγκεκριμένο από 

το ΥΠΕΚΑ 
σύστημα 

εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ, 

η οποία να 

συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ, εγγραφής 

στο Εθνικό 

Μητρώο 

Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ), με τον 

Αριθμό Μητρώου 

Παραγωγού 

(ΑΜΠ) 
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Απαιτήσεις προβολέων/φωτιστικών σώμα led, 
Τύπος Π#1, ισχύος ≤120 W, Τύπος Π#2, ισχύος ≤160 Wκαι Τύπος Π#3, ισχύος ≤240 W 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση 
Πιστοποίηση 

απαίτησης 
Συμμόρφωση-
Παραπομπή 

1 

Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες 

χαμηλής τάσης LVD 2006/95 EK και ΗΜ 

συμβατότητας EMC 2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE 

(προσκόμιση του 

πιστοποιητικού και 

δήλωση ότι το 

σύνολο του φακέλου 

με τις δοκιμές είναι 

στη διάθεση της 

επιτροπής 
αξιολόγησης) 

 

2 

Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 
οποίο προέρχονται οι 

προβολείς/φωτιστικά σώματα 
ISO 9001:2015 

Πιστοποιητικό σε 
ισχύ 

 

3 

Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται οι 

προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ISO 14001:2015 
Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

4 

Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον 

οποίο προέρχονται οι 

προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 1801:2008 

(OHSAS 

18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ 

 

5 

Ενεργή πιστοποίηση προβολέα 

/φωτιστικού κατά ENEC ή εναλλακτικά 

κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, ΕΝ62262, ΕΝ 

62471, IEC TR 62778 (για το σύνολο των 

αναφερόμενων προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό 

ENECσε ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025, σε κάθε 

περίπτωση 

 

6 
Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES 

LM80-08, IES TM-21-11 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής από 

τον κατασκευαστή 
των led chips 

 

7 

Χρώμα προβολέα/φωτιστικού κατ’ 
επιλογή της υπηρεσίας (για λόγους 

αισθητικής) 
ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 
αναδόχου για τα 

χρώματα του 

σώματος του 

φωτιστικού που 

μπορεί να παρέχει 

 

8 
Διάφανο κάλυμμα οπτικής μονάδας από 

πολυκαρβονικό υλικό 
ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

9 

Βαθμός μηχανικής προστασίας/κρούσης 

του διάφανου καλύμματος και σώματος 

προβολέα /φωτιστικού σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 62262, επί ποινή 

αποκλεισμού 

ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

10 

Κατηγορία προστασίας σε σκόνη υγρασία 
του διάφανου καλύμματος και σώματος 

προβολέα /φωτιστικού σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 60529 

IP66 

Πιστοποιητικό σε 
ισχύ από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 
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11 
Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών 

(led), επί ποινή αποκλεισμού 
≥ 10 

 
Τύπος Π#1, προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ισχύος 120 W 
≤ 40 

 
Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ισχύος 160 W 
≤ 50 

 
Τύπος Π#3, προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ισχύος 160 W 
≤ 80 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος 

(φακός) σε κάθε LED για την παραγωγή 

ασύμμετρης φωτεινής δέσμης. Δεκτά και 

προϊόντα που ο φακός είναι 

ενσωματωμένος στο κάλυμμα της οπτικής 

μονάδας (multilens) 

ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 

 

13 
Εύρος γωνίας δέσμης φωτισμού 

(ασύμμετρη στενή δέσμη) 
70° – 75° 

Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

14 Τύπος προβολέα/φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ 
Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

15 
Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί 

ποινή αποκλεισμού 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο EN 
62031 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

17025 

 

16 
Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε 

φωτοδιόδου (led) 
ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο EN 

62031 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 

17025 

 

17 
Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών 

περιβάλλοντος τουλάχιστον 
-30°C ως +40°C 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 
αναδόχου 

 

18 

Αντοχή καλύμματος προβολέα 
/φωτιστικού σε συνθήκες έκθεσης στον 

ήλιο / υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
ΝΑΙ 

Δήλωση 
κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

19 

Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες/παραθαλάσσιες 

περιοχές 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

20 
Αντοχή εξωτερικής βαφής σώματος 

αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 
ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

21 

Χρήση ανοξείδωτων (Inox) βιδών 

φωτιστικού για αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες 

ΝΑΙ 
Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

22 
Ελάχιστος βαθμός απόδοσης 

προβολέα/φωτιστικού 
≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 
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LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

23 

Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά 

το πρότυπο IEC 61347-2-13, επί ποινή 

αποκλεισμού 

ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο IEC 

61347-2-13, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

24 
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 

προβολέα/φωτιστικού VAC 
230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 
διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

25 
Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για 

ασφαλή λειτουργία VAC 
120 V – 277 V 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο IEC 

61347-2-13 

 

26 
Συντελεστής ισχύος του προβολέα 

/φωτιστικού 
≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

27 

Ρεύμα λειτουργίας φωτοδιόδων 

(led)προβολέων /φωτιστικών, τύπου Π#1, 

ισχύος ≤120 W, Π#2 ισχύος ≤160 και Π#2 
ισχύος ≤240, mA 

1.000±10% 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, και έκθεση 
δοκιμής κατά EN 

60060, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

28 

Το σώμα του προβολέα/φωτιστικού να 

είναι κατασκευασμένο από υψηλής 

θερμικής αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο 

(Συμμόρφωση RoHS) 

NAI 
Δήλωση Υποψηφίου 

αναδόχου 

 

29 

Ο προβολέας/φωτιστικό σώμα θα πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει 

σχεδίαση με ενσωματωμένα πτερύγια για 
την καλύτερη απαγωγή θερμότητας, τόσο 

στο επάνω μέρος, όσο και πλευρικά, 

κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο ως 

ενιαίο τμήμα του σώματος του προβολέα 

/φωτιστικού, χωρίς συγκολλήσεις. Τα 

πτερύγια (ψήκτρες) πρέπει να διαθέτουν 

κατάλληλα διάκενα, που να επιτρέπουν 

την διέλευση του αέρα, ώστε να ευνοείται 

η απαγωγή θερμότητας και ταυτόχρονα 

να μειώνεται η αντίσταση στον αέρα 

ΝΑΙ 

Δήλωση Υποψηφίου 

αναδόχου και 

τεχνικό φυλλάδιο 
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(συντελεστής οπισθέλκουσας) 

30 

Το κύκλωμα του τροφοδοτικού (driver) 

του προβολέα/φωτιστικού μπορεί να 

αντικαθίσταται χωρίς την 

αποσυναρμολόγηση του κεντρικού 

θαλάμου των φωτιστικών σημείων 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

31 
Ονομαστική ισχύς, σύμφωνα με το 

πρότυπο LM79 
 

 Τύπος Π#1, προβολείς/φωτιστικά σώματα ≤120 W 

 Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα ≤160 W 

 Τύπος Π#3, προβολείς/φωτιστικά σώματα ≤240 W 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

32 
Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού, lm, 

κατά το πρότυπο LM79 
 

 
Τύπος Π#1, προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ισχύος ≤120 W 
≥11.000 lm 

 
Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ισχύος ≤160 W 
≥15.000 lm 

 
Τύπος Π#2, προβολείς/φωτιστικά σώματα 

ισχύος ≤240 W 
≥22.000 lm 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 
LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

33 
Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με 

το πρότυποLM79 
4000 K (±10%) 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

34 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής 

κατά το πρότυπο 

LM79 από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

35 
Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ 
ελάχιστο 

10 

Δήλωση του 
κατασκευαστή και 

του υποψηφίου 

αναδόχου 

 

36 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό 

ENECσε ισχύ, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

37 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής 

κατά EN 60060, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 ή εξωτερική 

διάταξη προστασίας 
από υπέρταση (SPD) 

 

38 

Ομοιόμορφη εξωτερική εμφάνιση των 

φωτιστικών σωμάτων Τύπου #2 και Τύπου 

#3, και των προβολέων/φωτιστικών 

ΝΑΙ 

Δήλωση 

κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου 
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Τύπου #1 και Τύπου #2) αναδόχου 

39 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών 

ελέγχων και φωτομετρικά αρχεία 

Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) κατά EN 

13032-4:2015 ή κατά LM79 από 

πιστοποιημένα εργαστήρια φωτομετρικών 

μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής 

κατά EN13032-

4:2015 ή LM79, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

40 

Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων 

(LED) και των φωτιστικών κατά το 

πρότυπο IECTR 62778, από πιστοποιημένο 

εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής 

κατά IEC 62778, σε 

εφαρμογή του IEC 

62471, από 

διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 
17025 

 

41 

Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής 

και διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων (LED) 

ως προς το πρότυπο IEC LM-80-08/ΤΜ-21-

11 

NAI 

L70 >60.000 

ώρες 

Έκθεση δοκιμής 

κατά IECLM-80-

08/TM-21-11, από 

τον κατασκευαστή 

των φωτοδιόδων 

 

42 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να 

συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα 

ανακύκλωσης σχετικά με τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες των 

διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά 

είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί ποινή 

αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη βεβαίωση 

σε ισχύ για την 

συμμετοχή τους σε 

εγκεκριμένο από το 

ΥΠΕΚΑ σύστημα 

εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΗΗΕ, η 
οποία να 

συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό σε 

ισχύ, εγγραφής στο 

Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ), 

με τον Αριθμό 

Μητρώου 

Παραγωγού (ΑΜΠ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
Σε περίπτωση που ζητηθούν, κάθε υποψήφιος ανάδοχος που συμμετέχει στον Διαγωνισμό, υποχρεούται – επί ποινή 
αποκλεισμού – να προσκομίσει τον ελάχιστο αριθμό των κάτωθι περιγραφόμενων δειγμάτων: 

 

Τίτλος Έργου: Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση 

ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

α/α Περιγραφή δείγματος 
Ελάχιστος αριθμός 

τεμαχίων 

1 Λαμπτήραςled ≤ 16 W, Λαμπτήρας τύπος #1 4 

3 Φωτιστικό led≤ 80W, Φωτιστικό τύπος ΦΣ#1, εναέριο 1 

4 Φωτιστικό led≤ 80 W, Φωτιστικό τύπος ΦΣ#2 4 

5 Φωτιστικό led≤ 110, Φωτιστικό τύπος ΦΣ#3 2 

 Φωτιστικό led≤ 150, Φωτιστικό τύπος ΦΣ#4 1 

 Φωτιστικό led≤ 240, Φωτιστικό τύπος ΦΣ#5 1 

6 Προβολέας ≤ 120W, Προβολέας τύπος Π#1 1 

7 Προβολέας ≤ 160W, Προβολέας τύπος Π#2 1 

 Προβολέας ≤ 240W, Προβολέας τύπος Π#3 1 
* Δεν ζητούνται δείγματα βραχιόνων 

 

Στην περίπτωση όπου κάποιο εκ των δειγμάτων, δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας, κατά την ημέρα πιλοτικής εγκατάστασης 

του προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες μετρήσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη, η διαδικασία θα αναβληθεί για τρεις εργάσιμες ημέρες κατά μέγιστο προκειμένου ο υποψήφιος ανάδοχος να 

προσκομίσει νέο δείγμα φωτιστικού. Το νέο δείγμα θα πρέπει να παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

εγκατάσταση του νέου δείγματος στη θέση του προβληματικού. 

Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίσει νέο δείγμα εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών (3) 

ημερών, τότε αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού και η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους 
υποψηφίους. 

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης ενός μόνο προβληματικού δείγματος σύμφωνα με 

την ανωτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση δεύτερου κρούσματος τότε ο αντίστοιχος υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από 

τη διαδικασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Τίτλος Έργου: Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και 

βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 

Στοιχεία προμηθευτή     

Επωνυμία  

ΑΦΜ / ΔΟΥ  

Έδρα (διεύθυνση, πόλη, χώρα)  

Νόμιμος εκπρόσωπος  

Τηλέφωνο / Fax / e-mail  

α/α Τύπος Τεμ. ΤιμήΜονάδας (€)   

Α. ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ (LED)  Προϋπολ. Προσφορά 
Έκπτωση 

(%) 
Μερικό 

σύνολο (€) 

1 Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W 5.480 60,0    

2 
ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, 

ισχύος≤80W 
6 506,0    

3 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W 1.637 506,0    

4 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W 218 533,0    

5 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤150W 38 812,0    

6 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 9 1.020,0    

7 Προβολέας led, Π#1, ισχύος ≤120W 50 880,0    

8 Προβολέας led, Π#2, ισχύος ≤160W 46 880,0    

9 Προβολέας led, Π#3, ισχύος ≤240W 4 1.020,0    

   Μερικό Σύνολο Α  

       

B. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ     

10 Αφαίρεση φωτιστικών 7.488 27,5    

11 Βραχίονες 1.500 80,0    

12 Αφαίρεση βραχιόνων 1.500 20,0    

   Μερικό Σύνολο Β  

    Μερικό Σύνολο  

    ΦΠΑ 24%  

  Σύνολο  

 

Σφραγίδα & υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (από Τράπεζα) 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ……………………… 

Ημερομηνία έκδοσης…………………… 

 

Προς: ......... 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ 
 

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 
 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή  
 
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ..........  
β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  
 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους 
ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ………………… , για τη συμμετοχή στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)……………με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………..συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ……………, σύμφωνα με την υπ' αριθμ……………. Διακήρυξή σας. 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/ της (υπέρ ου η εγγύηση).Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, 
το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................................. (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, στο οποίο επισυνάπτεται 
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 

στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 

Με τιμή 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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1(α). Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (από Ασφαλιστική Εταιρία) 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ…………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………..  

 
Προς: ......... 

 

ημερομηνία ../../….. 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο .... 

ΕΥΡΩ …………… 

 

Σε συνάφεια με την υπ’ αριθμ. .......... ασφαλιστική σύμβαση έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε προς 

εσάς με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

της εταιρίας με την επωνυμία «…………………………..» με έδρα ………………………….. ΤΚ …… και Α.Φ.Μ. ……………. μέχρι το ποσό 

των Ευρώ ………………. (……………….Ευρώ) για την οποιαδήποτε καταβολή οιουδήποτε ποσού σας οφείλει η ως άνω υπέρ ης 

η παρούσα στο οποίο και μόνο περιορίζεται η ευθύνη της ……………..(η Ασφαλιστική Εταιρία)…………….. λόγω μη καταβολής 

από την υπέρ ης η παρούσα οποιασδήποτε απαιτήσεως του δικαιούχου κατ' αυτής, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω προμηθευτή, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………. για εκτέλεση του έργου/προμήθειας «……………………………» συνολικής αξίας ………………………..€ σύμφωνα 

με τη ../../….. Διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις. 

Το παραπάνω ποσό των Ευρώ …………….. (…………Ευρώ) τηρούμε στη διάθεσή σας, θέλουμε δε καταβάλει σε σας αυτό, όλο 

ή μέρος αυτού χωρίς καμία από μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή όχι της 

απαίτησής σας, εντός πέντε ημερών από της σχετικής έγγραφης δήλωσης σας, νομίμως υπογεγραμμένης που θα μας 

επιδοθεί στα γραφεία μας επί της οδού ………………, αριθμ. ……., ΤΚ …….., πόλη ………………… από δικαστικό επιμελητή και με 
την οποία θα μας γνωρίζετε ότι η παραπάνω αναφερόμενη εταιρία δεν έχει τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις 

βάσει των όρων της παραπάνω Σύμβασης. 

 

Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται/υποχρεούται για/σε καταβολή στην περίπτωση που η κατάπτωση της εγγυητικής από τον 

δικαιούχο ζητείται για λόγους που αφορούν σε ειδικούς κινδύνους (πολεμικοί κίνδυνοι, εμφύλιος πόλεμος, στάσεις, 

λαϊκές ταραχές), καθώς και φυσικά αίτια (σεισμοί πλημμύρες, τυφώνες, κατολισθήσεις, κ.τ.λ.) ή πυρηνική ενέργεια, 

ραδιενέργεια. 

 

Το αίτημα κατάπτωσης θα συνοδεύεται από το πρωτότυπο σώμα της παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

Η παρούσα έχει διάρκεια … ημέρες και ισχύει μέχρι την ../../….. μετά τη πάροδο της οποίας και εφόσον εν τω μεταξύ δεν 
ήθελε νομίμως κοινοποιηθεί σε εμάς με έγγραφη δήλωση σας, περί καταπτώσεως της εγγύησης, απαλλασσόμεθα από 

κάθε υποχρέωση προερχόμενη από αυτήν. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής δύναται να παραταθεί με σχετική 

πρόσθετη πράξη εφόσον ζητηθεί από τον υπέρ ου η Εγγύηση και το Δικαιούχο πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 

 

Με τιμή 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (από Τράπεζα) 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ…………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………..  
 
Προς: ......... 

 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ 

 
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 

 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή 
 

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 

 

α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ........... 
β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ........... 

γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ........... 
 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)…………………….με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)………….. συνολικής αξίας ………………… (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ……………… Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  
 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα 

Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

νόμου για την Τράπεζά μας. 

 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2(α). Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (από Ασφαλιστική Εταιρία) 
 

Προς 

(Στοιχεία Δικαιούχου 

Α.Φ.Μ. ………) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ No ……….. 

ΕΥΡΩ ………….. 

 
Σε συνάφεια με την υπ’ αριθμ. .......... ασφαλιστική σύμβαση έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε προς 

εσάς με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως σαν 

πρωτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «……………………..……..» μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… 

(…..ολογράφως… ΕΥΡΩ) για την οποιαδήποτε καταβολή οιουδήποτε ποσού σας οφείλει η ως άνω υπέρ ης η παρούσα στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η ευθύνη της ….(Ασφαλιστική Εταιρία)….. λόγω μη καταβολής από την υπέρ ης η παρούσα 

οποιασδήποτε απαιτήσεως του δικαιούχου κατ' αυτής συμπεριλαμβανομένων ποινικών ρητρών εξόδων και τόκων , για 

την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Κατασκευαστή, τις οποίες έχει 

αναλάβει με την υπ’ αριθμ. …………./......... Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση 

προς τους όρους της, για το έργο «…………………..…………..». 

 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας, θέλουμε δε καταβάλει σε σας αυτό, όλο ή μέρος αυτού χωρίς καμία από 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή όχι της απαίτησής σας, εντός πέντε (5) ημερών 

από της σχετικής έγγραφης δήλωσης σας, νομίμως υπογεγραμμένης που θα μας επιδοθεί στα γραφεία μας επί της οδού 

………………….. αριθμ. …., ΤΚ …….., πόλη ………., από δικαστικό επιμελητή και με την οποία θα μας γνωρίζετε ότι η παραπάνω 

αναφερόμενη εταιρία δεν έχει τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις βάσει των όρων της παραπάνω Σύμβασης. 

 

Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται/υποχρεούται για/σε καταβολή στην περίπτωση που η κατάπτωση της εγγυητικής από τον 

δικαιούχο ζητείται για λόγους που αφορούν σε ειδικούς κινδύνους (πολεμικοί κίνδυνοι, εμφύλιος πόλεμος, στάσεις, 

λαϊκές ταραχές), καθώς και φυσικά αίτια (σεισμοί πλημμύρες, τυφώνες, κατολισθήσεις, κ.τ.λ.) ή πυρηνική ενέργεια, 

ραδιενέργεια. 
 

Το αίτημα κατάπτωσης θα συνοδεύεται από το πρωτότυπο σώμα της παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

 

Οι υπογραφές επί του αιτήματος κατάπτωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση της Τράπεζας σας ότι οι εν λόγω 

υπογράφοντες δεσμεύουν την εταιρία. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …… μετά τη πάροδο της οποίας και εφόσον εν τω μεταξύ δεν ήθελε νομίμως κοινοποιηθεί σε 

εμάς με έγγραφη δήλωση σας, περί καταπτώσεως της εγγύησης, απαλλασσόμεθα από κάθε υποχρέωση προερχόμενη 

από αυτήν. 

 
Η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη 

παρούσα θα επιλύεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

 

Με τιμή 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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3. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ…………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………..  
 
Προς: ......... 

 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως υπέρ 
 
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 

 

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή  

 
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ..........  
β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  
γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  

 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του ……………% της 
συμβατικής αξίας ……………………μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με 

αριθμό……………. και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………………, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)……………………για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ……………………, και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη 
εγγυητική επιστολή)………………… πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της 

Εταιρίας ……………………………ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης………………ή 
Κοινοπραξίας…………………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού 

Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Η παρούσα ισχύει για τουλάχιστον (2) δύο μήνες μετά την προθεσμία οριστικής παραλαβής του έργου και μέχρις 

ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 
Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή 

της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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3(α). Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (από Ασφαλιστική Εταιρία) 
 

Προς 

(Στοιχεία Δικαιούχου 

Α.Φ.Μ. ………) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ No ……….. 

ΕΥΡΩ ………….. 

 
Σε συνάφεια με την υπ’ αριθ. .......... ασφαλιστική σύμβαση έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε προς εσάς 

με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως σαν 

πρωτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «……………………..……..»με Α.Φ.Μ. ……… και έδρα …………….. μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………… (…..ολογράφως… ΕΥΡΩ) για την οποιαδήποτε καταβολή οιουδήποτε ποσού σας οφείλει η ως άνω 

υπέρ ης η παρούσα στο οποίο και μόνο περιορίζεται η ευθύνη της ……. (Ασφαλιστική Εταιρία)……….. λόγω μη καταβολής 

από την υπέρ ης η παρούσα οποιασδήποτε απαιτήσεως του δικαιούχου κατ' αυτής συμπεριλαμβανομένων ποινικών 

ρητρών εξόδων και τόκων, για τη λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση ποσοστού …………….. % της συμβατικής αξίας, 

ευρώ……………….. της σύμβασης με αντικείμενο την: « ……………..», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: (αριθμό/ημερομηνία) 

Διακήρυξή σας, και την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση κατακύρωσης. 

 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας, θέλουμε δε καταβάλει σε σας αυτό, όλο ή μέρος αυτού χωρίς καμία από 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή όχι της απαίτησής σας, εντός πέντε (5) ημερών 

από της σχετικής έγγραφης δήλωσης σας, νομίμως υπογεγραμμένης που θα μας επιδοθεί στα γραφεία μας επί της οδός 

……………………….., αριθ. ….., ΤΚ …., πόλη …………….., από δικαστικό επιμελητή και με την οποία θα μας γνωρίζετε ότι η 

παραπάνω αναφερόμενη εταιρία δεν έχει τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις βάσει των όρων της παραπάνω 

Σύμβασης. 

 

Το αίτημα κατάπτωσης θα συνοδεύεται από το πρωτότυπο σώμα της παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

 

Οι υπογραφές επί του αιτήματος κατάπτωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση της Τράπεζας σας ότι οι εν λόγω 
υπογράφοντες δεσμεύουν την εταιρία. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …… μετά τη πάροδο της οποίας και εφόσον εν τω μεταξύ δεν ήθελε νομίμως κοινοποιηθεί σε 

εμάς με έγγραφη δήλωση σας, περί καταπτώσεως της εγγύησης, απαλλασσόμεθα από κάθε υποχρέωση προερχόμενη 

από αυτήν. 

 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη 

παρούσα θα επιλύεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

 

Με τιμή 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σύμβαση υπ’ αριθ........  

Μεταξύ του Δήμου Λοκρών και της εταιρίας ή κοινοπραξίας ......... 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία: 

1. Πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (5.480) λαμπτήρων LED, ισχύος ≤ 16W (λαμπτήρας τύπος Λ#1) σε 

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών λαμπτήρων οδοφωτισμού. 

2. Έξι (6) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, εναέριο ισχύος ≤ 80 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#1) σε αντικατάσταση 

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστουŃ  

3. Χιλίων εξακοσίων τριάντα επτά (1.637) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 80 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#2), σε 

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

4. Διακοσίων δέκα οκτώ (218) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 110 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#3), σε 

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

5. Τριάντα οκτώ (38) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 150 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#4), σε αντικατάσταση των 

παλαιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

6. Εννέα (9) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 240 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#5), σε αντικατάσταση των παλαιών 

συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

7. Πενήντα (50) προβολέων/φωτιστικών LED, ισχύος ≤ 120 W (προβολέας τύπος Π#1), σε αντικατάσταση των 

παλαιών συμβατικών φωτιστικών/προβολέων που υπάρχουν σήμερα. 

8. Σαράντα έξι (46) προβολέων/φωτιστικών LED, ισχύος ≤ 160 W (προβολέας τύπος Π#2), σε αντικατάσταση των 

παλαιών συμβατικών φωτιστικών/προβολέων που υπάρχουν σήμερα. 

9. Τεσσάρων (4) προβολέων/φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 240 W (προβολέας τύπος Π#3), σε αντικατάσταση 

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών/προβολέων που υπάρχουν σήμερα. 

10. Αφαίρεση επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (7.488) υφιστάμενων φωτιστικών, λαμπτήρων και 

προβολέων. 

11. Χιλίων πεντακοσίων (1.500) βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής διατομής Φ60mm 

κατάλληλους για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς. 

12. Αφαίρεση χιλίων πεντακοσίων (1.500) βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωμάτων. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Συνολικό συμβατικό τίμημα : ………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στη Αταλάντη σήμερα ημέρα …………… την…… του έτους 201… οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Ο Δήμος Λοκρών Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στη ……….………., επί της οδού 

……….………. αριθμός ………., με ΑΦΜ……………, και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από το 
Δήμαρχο ………..σύμφωνα με την απόφαση …………………και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως “Αναθέτουσα Αρχή” 

Και αφετέρου 

Η εταιρία ή Κοινοπραξία.......... με έδρα...........και Α.Φ.Μ. ............Δ.Ο.Υ........που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
.......κάτοικο........κάτοχο του ΑΔΤ........, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “Ανάδοχος” 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ......διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια για χρονικό 
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διάστημα διάρκειας της σύμβασης δώδεκα (12) μήνες ή360 ημερολογιακές ημέρες αποN  ́ την επόμενη της υπογραφής 

της σύμβασης. 
2. Την υπ’ αριθ. ……… απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της ανωτέρω 

διακήρυξης στον Ανάδοχο 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 – Ορισμοί 
Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 

βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την παραλαβή των 

ειδών (τμηματική - οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τη Σύμβαση και κάθε σχετική υπηρεσία που προβλέπεται στη διακήρυξη και την προσφορά. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 
επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του 

χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας 

μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 
προμήθειας. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη 

Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 

Άρθρο 2 – Αντικείμενο παρούσας σύμβασης 
Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι αμοιβής που αναφέρεται πιο 

κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας με εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία: 

1. Πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (5.480) λαμπτήρων LED, ισχύος ≤ 16W (λαμπτήρας τύπος Λ#1) σε 
αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών λαμπτήρων οδοφωτισμού. 

2. Έξι (6) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, εναέριο ισχύος ≤ 80W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#1) σε αντικατάσταση 

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστουŃ  

3. Χιλίων εξακοσίων τριάντα επτά (1.637) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 80W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#2), σε 

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

4. Διακοσίων δέκα οκτώ (218) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 110 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#3), σε 

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

5. Τριάντα οκτώ (38) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 150 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#4), σε αντικατάσταση των 

παλαιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 

6. Εννέα (9) φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 240 W (φωτιστικό τύπος ΦΣ#5), σε αντικατάσταση των παλαιών 

συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα. 
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7. Πενήντα (50) προβολέων/φωτιστικών LED, ισχύος ≤ 120 W (προβολέας τύπος Π#1), σε αντικατάσταση των 

παλαιών συμβατικών φωτιστικών/προβολέων που υπάρχουν σήμερα. 

8. Σαράντα έξι (46) προβολέων/φωτιστικών LED, ισχύος ≤ 160 W (προβολέας τύπος Π#2), σε αντικατάσταση των 

παλαιών συμβατικών φωτιστικών/προβολέων που υπάρχουν σήμερα. 

9. Τεσσάρων (4) προβολέων/φωτιστικών τύπου LED, ισχύος ≤ 240 W (προβολέας τύπος Π#3), σε αντικατάσταση 

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών/προβολέων που υπάρχουν σήμερα. 

10. Αφαίρεση επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (7.488) υφιστάμενων φωτιστικών, λαμπτήρων και 

προβολέων. 

11. Χιλίων πεντακοσίων (1.500) βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής διατομής Φ60mm 

κατάλληλους για ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς. 

12. Αφαίρεση χιλίων πεντακοσίων (1.500) βραχιόνων στήριξης φωτιστικών σωμάτων. 

 
Η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα (12) μήνες ή 360 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 

υπογραφής της σύμβασης. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ………διακήρυξης, 
της υπ. αριθμ………απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης σε συνδυασμό με την πλήρη προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο 3 – Υπογραφή σύμβασης- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε με την υπογραφή της παρούσας η με αριθμό ........... εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού .......... 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει και σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας (κρατήσεις δεκάτων) επιστρέφονται στον ανάδοχο μετά την παρέλευση του χρόνου 
εγγύησης. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 4 – Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

Άρθρο 5 – Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, 

σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 

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

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

Άρθρο 6 – Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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Με την παρούσα ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται δηλώνει ως υπεργολάβους τους κάτωθι: 

(δηλώνονται από ανάδοχο: το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής) 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή με τα πλήρη στοιχεία του. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 αυτής, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η 
αναθέτουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας θα επαληθεύει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

 
Άρθρο 7 – Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 8 – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

(β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, 

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Άρθρο 9 – Τιμές Σύμβασης 

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

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

Άρθρο 10 – Τόπος & χρόνος παράδοσης εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α της 

διακήρυξης και στην προσφορά του, σε σημείο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα εντός του Καλλικρατικού Δήμου 
Λοκρών, καθώς επίσης και να εγκαταστήσει τα φωτιστικά σώματα LED και το σύστημα τελελέγχου σε πλήρη 

λειτουργία, σε δώδεκα (12) μήνες ή 360 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
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υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 
Άρθρο 11 – Παραλαβή 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) μακροσκοπικό έλεγχο, β) πρακτική 
δοκιμασία ορθής λειτουργίας αυτών, εγκατεστημένα στους αντίστοιχους ιστούς οδοφωτισμού ή θέσεις, σύμφωνα με 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της διακήρυξης. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητηN σει εγγραN φως εξεNταση κατ  ́ εNφεση των οικειNων αντιδειγμαN των, μεNσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 

εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

Η παραλαβή των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων μπορεί να γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, η παραλαβή δύναται να πραγματοποιηθεί σε πέντε 
(5) στάδια, κάθε ένα με την ολοκλήρωση εκάστου 20% του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Το ακριβές 

χρονοδιάγραμμα θα συμφωνηθεί μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου, πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα κάθε παράδοσης για την 
παραλαβή της. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός 

τριάντα (30) ημερών. 

Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής: 
• Το είδος και η ποσότητα. 

• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία (Watt), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως διακριτικό γνώρισμα του 

προμηθευόμενου προϊόντος. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη 
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των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με 

βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε 

με τηναπόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 
του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

Άρθρο 12 – Πλημμελής κατασκευή 

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

- Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

- Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 

213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 13 – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά 

την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 
Άρθρο 14 – Πληρωμή 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λοκρών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει την με Κ.Α.: 20.71350007 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 
Λοκρών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5.1 της Ενότητας 5 – 

Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης της Διακήρυξης 
 
Άρθρο 15 – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Υποχρεώσεις του αναδόχου είναι: 

- για τα φωτιστικά, προβολείς LED και βραχίονες, η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη 

λειτουργία των υλικών έτοιμων για χρήση, στις θέσεις τοποθέτησης τις οποίες θα υποδείξει ο Δήμος, 

- για τους λαμπτήρες LED, η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος 

- η 10ετη συντήρηση σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων 

- ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο θα απεικονίζονται ψηφιακά οι 

θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων LED σύμφωνα με την παρ. 6.2 του Οδηγού Μελετών του 
ΤΠ&Δ και του ΚΑΠΕ 

- Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής 
λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (5) ετών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή του τελικού 
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προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του φωτιστικού σώματος ως ενιαίο 

σύστημα (π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάση στήριξης και κάθε άλλο εξάρτημα ή 
μέρος που αποτελεί τμήμα του φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας εντός του παραπάνω χρόνου 

ολικής εγγύησης (5ετιας), τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες δεν επισκευάζονται αλλά αντικαθίστανται από νέα από 
τον ανάδοχο. 

- Την αποξήλωση και την περιβαλλοντικά ορθή απόθεση/διάθεση των υφιστάμενων φωτιστικών και βραχιόνων 
που πρόκειται να αντικατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, και τα οποία, με τον παρόντα 

διαγωνισμό, περιέχονται στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του αναδόχου, και η Περιφέρεια αποξενώνεται 

πλήρως από αυτά. 

- Ο ανάδοχος εγγυάται, αφού λάβει υπόψη την παραπάνω παράγραφο, την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων 

και λαμπτήρων LED έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 10 
ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
Άρθρο 16 – Επίλυση διαφορών 

1.Τα μέρη θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπο αρμοδιότητα έχουν τα 

Δικαστήρια της έδρας της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 

Άρθρο 17 – Λοιποί όροι 
Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης στο μέτρο που δεναντίκεινται στους 

όρους αυτής α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και η αντίστοιχη κατακυρωτική απόφαση, β) η προσφορά 

του αναδόχου προμηθευτή. 

Η κοινοποίηση των εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μέσω email ή με φαξ ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα η αποστολή και παραλαβή τους. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε 4 όμοια αντίτυπα, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τα μέρη ως έπεται και 

έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. 

 

 




