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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 182254/1162

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 832/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182156/9649/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 832/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του ζργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Δ.Ε. & ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΣΟΤ

ΔΙΚΣΤΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ

Π.Δ.Ε»,

προχπολογιςμόσ: 15.997.599,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 001 & ΑΕΠ 501, κ.ε.:2021ΕΠ00100019 & 2020ΕΠ50100007. Β) Ζγκριςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ του ωσ άνω ζργου. Γ) υγκρότθςθ τθσ
επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 05θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182969/1172/01-07-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 832/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 17ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ του ζργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Δ.Ε. & ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ

Π.Δ.Ε»,

προχπολογιςμόσ:

15.997.599,60€

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων/ΑΕΠ 001 & ΑΕΠ
501, κ.ε.:2021ΕΠ00100019 & 2020ΕΠ50100007. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια
διαγωνιςμοφ του ωσ άνω ζργου. Γ) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182156/9649/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ
και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σην αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςη του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ
Πελοποννήςου Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ
υμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα, ςχετικά με την
τροποποίηςη του Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίηςη και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικοφ
πλαιςίου των δημοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυθμίςεισ προμηθειϊν ςτουσ το μείσ τησ άμυνασ και τησ αςφάλειασ και
άλλεσ διατάξεισ για την ανάπτυξη, τισ υποδομζσ και την υγεία.
5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την υποχρεωτική
ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη υποχρεϊςεων από
τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
8. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των αποτελεςμάτων των
περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ
περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
9. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
10.Σην υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ
τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
11.Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με
την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
12.Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα
«Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
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13.Σισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΣΑ α και β βαθμοφ και Επιτροπήσ
Ποιότητασ Ηωήσ ΟΣΑ α βαθμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ περιφερειϊν»
14.Σην αριθμ. 186/2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη του
Προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ την
νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του ςυντονιςτή
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την:
1. Ζγκριςη τρόπου δημοπράτηςησ και τρόπου ανάθεςησ του ζργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Δ.Ε &
ΤΝΣΘΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ
Π.Δ.Ε»,
2. Ζγκριςη των όρων διενζργειασ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για την προμήθεια – Παροχή Τπηρεςιϊν (Μικτή φμβαςη)
για την υλοποίηςη του ζργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Δ.Ε & ΤΝΣΘΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Π.Δ.Ε»., προχπολογιςμόσ: 15.997.599,60 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ χρηματοδότηςη: Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων 2021ΕΠ00100019 και ΑΕΠ 501 Κ.Ε.
2020ΕΠ50100007
3. Ζγκριςη των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ ήτοι:
 Σην διακήρυξη του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτήματα τησ.
 Σην περίληψη διακήρυξησ για την δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ε.Ε.Ε) και ςτον
Ελληνικό τφπο.
4. Ση ςφςταςη επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ αποτελοφμενη από τουσ
κάτωθι:

Σακτικά Μζλη:
1. Πυργάκη Αναςταςία, υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ
2. Παραςκευόπουλοσ Αντϊνιοσ, υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
3. Ηερβοφ Ανδριάνα, υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
Αναπληρωματικά Μζλη:
1. Χρυςανθακόπουλοσ Χρφςανθοσ, υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, ωσ αναπληρωτήσ πρόεδροσ
2. Κουρλζςησ Πζτροσ, υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
3. Μποφςιασ Κωνςταντίνοσ, υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
Θ παροφςα ςφμβαςη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα την ΑΕΠ 01 του Εθνικοφ
κζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ και το ζργο 2021ΕΠ00100019 και την ΑΕΠ 501 του Εθνικοφ
κζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ και το ζργο 2020ΕΠ50100007
Θ Διακήρυξη και η Περίληψη τησ Διακήρυξησ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ – ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη
Σαχ. Κώδ.
Πληροφορίεσ
Σηλέφωνο
Fax
e-mail

: Πανεπιςτημίου 254, Κτήριο Β΄
: 26443, Πάτρα
: Μ. Διαμαντοπούλου
: 2613 613411
: 2613 613333
: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Α/Α συστημ. : …………….

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ «ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ρ.Δ.Ε &
ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ρ.Δ.Ε».,
Η ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διακθρφςςει
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό άνω των ορίων
για τθν προμικεια – Ραροχι Υπθρεςιϊν (Μικτι Σφμβαςθ) για τθν υλοποίθςθ του ζργου
«ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΟΔΟΦΩΤΛΣΜΟΥ Ρ.Δ.Ε & ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ
ΕΝΕΓΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΛΣΜΟΥ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ Ρ.Δ.Ε».,

Εκτιμϊμενθσ Αξίασ 15.997.599,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 12.901.290,00 €, ΦΡΑ : 3.096.309,60 €)

και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υπο-προμικεια ειδϊν και
υπθρεςιϊν.

Ρου κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: (α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-082016), όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/09-03-2021)
και (β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ

καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ανωτζρω ζργου.
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ
Επωνυμία

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ρανεπιςτθμίου 254, Κτιριο Βϋ

Ρόλθ

Ράτρα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

26443

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ (GR)

Κωδικόσ ΝUTS

EL631, EL632, EL633

Τθλζφωνο

2613 613411

Φαξ

2613 613333

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μ. Διαμαντοποφλου: 2613 613411

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ βακμοφ και είναι μθ κεντρικι κυβερνθτικι Αρχι.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από
τθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσςτθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ
ςτο διαδίκτυο και
από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
http://www.pde.gov.gr (ενότθτα Ενθμζρωςθ→Ρροκθρφξεισ)

Οριςμοί
Οι ακόλουκοι όροι ζχουν, πλθν τθσ περίπτωςθσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν
διαφορετικά, τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια:
Ρροχπολογιςμόσ: Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ μζγιςτθ δαπάνθ για τθν
ηθτοφμενθ προμικεια και τισ ηθτοφμενεσ εργαςίεσ-υπθρεςίεσ.
Υποψιφιοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία φυςικϊν, νομικϊν προςϊπων,
που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλουν προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ
Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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Εκπρόςωποσ: Ο υπογράφων τθν προςφορά, που ςτθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου είναι
ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του ι, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον
παραπάνω, από εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο πρόςωπο με ειδικό πλθρεξοφςιο από τον
υποψιφιο ι ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο ςφμφωνα
με τον νόμο.
Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο που ο υποψιφιοσ με διλωςι του, ορίηει ωσ αρμόδιο για τθν
παραλαβι των κοινοποιιςεων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο. Στθ διλωςθ
71 περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του αντικλιτου(ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι
διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ fax, κ.λπ.) και ότι είναι γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ.
Υπεφκυνθ διλωςθ: Ππου ςτθν παροφςα γίνεται αναφορά ςε υπεφκυνθ διλωςθ εννοείται
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ
κατά το ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ μζχρι και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Σε χϊρεσ όπου
δεν προβλζπεται υπεφκυνθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί από ζνορκθ βεβαίωςθ
ι ιςοδφναμο ζγγραφο για αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ Αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ.
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ι Επιτροπι:Θ Επιτροπι, που ορίηεται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι για τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, θ οποία γνωμοδοτεί για κάκε κζμα
κατά τθ διενζργειά του περιλαμβανόμενθσ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και των
προςφυγϊν των υποψθφίων.
Ανάδοχοσ/Ραροχοσ: Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί να ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν
Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία
που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ.
Κατακφρωςθ ι κατακυρωτικι απόφαςθ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία
εγκρίνεται θ τελικι επιλογι του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σφμβαςθ: Θ
ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία
καταρτίηεται μετά τθν κατακφρωςθ εγκρίνεται από το Ελεγκτικό Συνζδριο για το
περιεχόμενο τθσ, επί του οποίου δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ.
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Θ Επιτροπι που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα
Αρχι ωσ αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.

1.2 τοιχεία Διαδικασίας-Φρηματοδότηση
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και
ειδικότερα τθν ΣΑΕΡ 01 του Εκνικοφ Σκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
ΡΔΕ και το ζργο 2021ΕΡ00100019 και τθν ΣΑΕΡ 501 του Εκνικοφ Σκζλουσ του
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΡΔΕ και το ζργο 2020ΕΡ50100007

1

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
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1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ Ρρομικειασ – Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Μικτι Σφμβαςθ)
με τίτλο «ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΟΔΟΦΩΤΛΣΜΟΥ Ρ.Δ.Ε & ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΛΣΜΟΥ
ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ Ρ.Δ.Ε»., είναι:






Θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ 12.455 τεμαχίων
φωτιςτικϊν ςωμάτων, κακϊσ και θ προμικεια του περιγραφόμενου εξοπλιςμοφ
για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι
Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ)
Θ Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ), όπωσ περιγράφεται αναλυτικά
ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα I τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ)
Θ Συντιρθςθ και επιςκευι του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για τθν ομαλι λειτουργία
τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι
Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ).

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

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

34991000-0

«Φωτιςτικά ςϊματα υπαίκριων χϊρων»

34993000-4

Ρρομικεια Φωτιςτικϊν Σωμάτων Οδικϊν Αξόνων

32441200-8

«Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου»

51110000-6

«Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ»

50232100-1

«Συντιρθςθ εγκαταςτάςεων δθμόςιου φωτιςμοφ»

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο,
κακϊσ εκ τθσ φφςεϊσ τθσ αφενόσ αλλά και για λόγουσ ςυντονιςμοφ και εξαςφάλιςθσ
οικονομικότθτασ αφετζρου όπωσ προκφπτει και από τθ Μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ απαιτείται θ
υλοποίθςι τθσ από ζναν ανάδοχο.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων των υπό προμικεια
ειδϊν κακϊσ των υπθρεςιϊν που περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ
παροφςασ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ είναι μικτι ςφμβαςθ, κακϊσ αφορά προμικεια υλικϊν και παροχι
υπθρεςιϊν.Θ παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ τόςο λόγω του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ
(κακϊσ θ αξία των περιγραφόμενων προμθκειϊν είναι υψθλότερθ από τθν αξία των
περιγραφόμενων υπθρεςιϊν,) αφενόσ όςο και λόγω του κυρίου και προεξζχοντοσ
6
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χαρακτιρα τθσ αφετζρου που είναι αυτόσ τθσ προμικειασ ειδϊν κα ανατεκεί ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν, βάςει τθσ παρ.2 του άρκρου 4 του Ν.4412/16
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των
12.901.290 € μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: €
15.997.599,60).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζντεκα (11) ζτθ ςυνολικά
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για το ςφνολο των υποπρομικεια ειδϊν και υπθρεςιϊν.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

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

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

Τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ
και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ
ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.

-

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

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον
Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι
τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

-

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

-

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

-

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των
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νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»2, τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε
με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται,
κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α)
των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό
φορολογικό κακεςτϊσ»3.
-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων
τθσ Α.Ε.Π.Π.»

-

τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
με κζμα : “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)

-

τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσμε
κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων
υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)»

-

τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ
ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)

-

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

-

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

-

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

-

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

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»

-

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

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία»

-

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

2

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
3
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ
εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ
αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
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-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και
Πολιτιςτικά Θζματα»,

-

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016,
για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία
Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα,
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν.3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ
διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

-

του ν.4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ –
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ
και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ *Ρρόγραμμα ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ+»

-

τθσ αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου με τθν οποία
εγκρίκθκε θ υπ’ αρικ.178/26.11.2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και με
τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα,
ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).

-

τθσ υπαρικμ 313/2019 απόφαςθσ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί
επικφρωςθσ των αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019
και 2ασ Λουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ
περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

-

τθσ υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθσ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»

-

τθσ υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθσ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ»

-

τθσ υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθσ
του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»

-

τθσ υπ’ αρ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΣΡ87Λ6-9Κ8) απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021».Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε
ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021
(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου
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-

τθσ αρικμ. …….../2021 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «……………….»

-

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

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........και ϊρα ..........
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ
www.promitheus.gov.gr)

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ4 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ
……/………/……... ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 5

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι
θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε
Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: …………………… και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα δθμοςίευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε τρείσ
τοπικζσ εφθμερίδεσ, μια ςτθν ζδρα κάκε περιφερειακισ ενότθτασ τθσ Ρ.Δ.Ε.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) :
www.pde.gov.gr ςτθ διαδρομι: Ενθμζρωςθ→Ρροκθρφξεισ, ςτισ
…../..…/……..….
Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο

4

5

Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο
Ραράρτθμα V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΛΛ :
Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο,
πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ
δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο
66 του ν. 4412/2016.
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1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
1. Τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ .
2. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν.
3. Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
4. Οι περιεχόμενοι ςτθν Διακιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί. Θ μθ
τιρθςι τουσ κακιςτά απαράδεκτθ τθν προςφορά του υποψθφίου και τθν αποκλείει
από οποιαδιποτε αξιολόγθςθ.
5. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό
ςυνεπάγεται πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των
όρων τθσ παροφςασ.
6. Θ Ρεριφζρεια δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και δικαιοφται
να τθν ανακζςει ι όχι, να ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο το διαγωνιςμό, να
ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει αυτόν χωρίσ καμιά υποχρζωςθ για
καταβολι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ.
7. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και
υποβολι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, π.χ. Φακζλων Ρροςφοράσ
κλπ.
8. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξίεσ, που υποβάλλουν κοινι
προςφορά, όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ
αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ και εισ ολόκλθρων. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ ςτθν κοινοπραξία θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτελζςεωσ
τθσ ςφμβαςθσ.
9. Αποδζχονται ότι θ Ρεριφζρεια επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει
ενδεικτικοφσ ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν από τουσ
υποψθφίουσ.
10. Αποδζχονται ότι θ θ Ρεριφζρεια επιφυλάςςεται να απορρίψει με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ προςφορά υποψθφίου, όταν αποδειχκεί ότι τα περιλαμβανόμενα ςε
αυτιν ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά δεν είναι αλθκι. Θ απόφαςθ απόρριψθσ
λαμβάνεται από τθν Ρεριφζρεια ανεξάρτθτα από το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται ο
διαγωνιςμόσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:






θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι,
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
(www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 10
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν
προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) όταν τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με
τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των
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εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν
ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο «Διορκωτικό»6) και ςτο ΚΘΜΔΘΣ7.

2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά
ζγγραφα ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ8 ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ,
αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να
διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 9.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα10.
2.1.5 Εγγυιςεισ11
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά
ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των
περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)12, που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ13. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
6

Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd22
52-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
7
Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων
δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ:
ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ)
8
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
9
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
10
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
11
Άρκρο 72 ν. 4412/2016
12
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ
93/31.5.2018)
13
Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν
παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα
με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου
1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω
Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.
(ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975).
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λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ14.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Το ςχετικό υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ υπάρχει ςτο Ραράρτθμα VI τθσ παροφςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ
Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι
και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο
πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ
ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ
διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ
προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),

14

Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ15, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 16 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων17.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ
διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των
χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν
που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ18.
2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
Θανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.19
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 258.025,80€ ευρϊ
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ....................,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ
προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά,
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν
τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
15

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25
αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
17
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον
φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από
κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ
τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋκαι βϋτθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
18
Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ
ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ».
19
Άρκρο 19 ν. 4412/2016
16
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2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε
με το άρκρο 21 του Ν.4782/2021.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά
του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει
εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),
δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ
προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν
ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το
κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του
απορριφκεί20, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016,
περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον
ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ
παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεταιθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ21
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
(διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ22 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα
ακόλουκα εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου
187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
20
21
22

Ρρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016
Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά
μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποφάςεισ
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γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των
άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ
δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν
λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ
Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με
τον ΦΡΑ)και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και
187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα
εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου
323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
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- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο
εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν
ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν
θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα,
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ
όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/201623, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
23

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν.
4412/2016.

18
Σελίδα 22 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ24.
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011περί
ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ
ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι
των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’
εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με
απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ
πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.25
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4
του άρκρου 8 του ν. 3310/200526, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)27. Οι
24
25

26

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο
τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C124/2017.
Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με
εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και
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υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά
αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ
προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν
ςε ανϊνυμθ εταιρεία.
Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι
περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ
κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ
αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ
εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ
Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α.28
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι
βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από
τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει
ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν
τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για
τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί
να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο,
μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά
και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν
αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία
κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ

27

28

4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ
από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό
μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να
είναι εταίροι των εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν
επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ εφαρμόΗει τθν υπουργικι
απόφαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ
ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ)
κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράφει και
κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία για τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και
γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.»
Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ
δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21
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ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ29.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9
του άρκρου 73 του ν. 4412/201630.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι
ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ31
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊαι εμπορικά
μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι
τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία
*τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ».

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν
α) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα των
τριϊν (3) τελευταίων δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων (ζτθ 2018,2019,
2020), τουλάχιςτον ίςο με το προχπολογιςμό αξίασ τθσ του παρόντοσ ζργου άνευ ΦΡΑ.
β) Να μθν παρουςιάηουν ηθμίεσ για τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2018, 2019, 2020), ι ςε περίπτωςθ που οι
οικονομικοί φορείσ δραςτθριοποιοφνται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των (3) τριϊν
οικονομικϊν χριςεων τουλάχιςτον για το διάςτθμα που αυτοί δραςτθριοποιοφνται.

29
30

31

Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί
να ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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γ)Επειδι θ χρθματοδοτικι επάρκεια του Αναδόχου προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, ο διαγωνιηόμενοσ
κα πρζπει να καλφπτει τουσ εξισ οικονομικοφσ δείκτεσ (αναλογίεσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ
και πακθτικοφ): ίδια κεφάλαια/ςφνολο υποχρεϊςεων >0,40 και κυκλοφοροφν
ενεργθτικό/βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ >0,60. Οι οικονομικοί δείκτεσ προκφπτουν από
τον τελευταίο δθμοςιευμζνο ιςολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ Υποψθφίου (ι μζλουσ αυτοφ) που αποδεδειγμζνα δεν ζχει
ςυμπλθρϊςει τρία ζτθ λειτουργίασ από τθν ίδρυςι του, τα ανωτζρω κριτιρια
εξετάηονται ωσ προσ τα ζτθ λειτουργίασ αυτοφ. Οι Υποψιφιοι (ι τα μζλθ αυτϊν)
πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχουν ςυμπλθρϊςει, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
Ρροςφοράσ, τουλάχιςτον μια ελεγμζνθ διαχειριςτικι χριςθ.
1. Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ωσ εξισ:
Κάκε ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει και βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ
ικανότθτασ, από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), που ζχουν υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι
Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία
κυρϊκθκε με τον Ν.2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Κρατϊν
αυτϊν, αυτό το δικαίωμα.
Θ βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό
οικονομικοφ φορζα θμεδαπισ θ αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι:
Λ) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται,
ΛΛ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
IΛΛ) τον ΑΔΑΜ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
ΛV) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα Οικονομικό Φορζα και
δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ αυτοφ (όχι περικϊριο ζκδοςθσ εγγυθτικϊν),
τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΡΑ.
Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Εταιριϊν, το κριτιριο τθσ παραγράφου 2.2.5 μπορεί να καλφπτεται
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα32
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται(αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ) να διακζτουν επί ποινι αποκλειςμοφ:
Οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι κατά τθν τελευταία πενταετία και
μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό:
i. Διακζτουν τθν ειδικι τεχνογνωςία. Ρροσ τοφτο κα πρζπει να ζχουν εκτελζςει ι να
εκτελοφν Σφμβαςθ ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που να περιλαμβάνει τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ τουλάχιςτον 5.000 τεμαχίων τθλεδιαχειριηόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων
οδικοφ φωτιςμοφ LED, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του
ςυςτιματοσ Τθλεελζγχου - Τθλεδιαχείριςθσ

32

Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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ii. Διακζτουν τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ αντίςτοιχθσ ςφνκετθσ δράςθσ. Ρροσ τοφτο κα
πρζπει να ζχουν εκτελζςει ι να εκτελοφν ζνα (1) τουλάχιςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό
θλεκτρομθχανολογικό ζργο αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Σφμβαςθσ
(χωρίσ ΦΡΑ).

Β) Κατάλλθλο Τεχνικό Ρροςωπικό
Οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό
προςωπικό για τθν υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, υποβάλλοντασ πίνακα με το προςωπικό που
κα χρθςιμοποιιςουν. Το προςωπικό τθσ απαιτοφμενθσ Ομάδασ Ζργου ορίηεται ωσ εξισ:






Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ ι Ρτυχιοφχοσ Μθχανικόσ, με χρόνο απόκτιςεωσ πτυχίου
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςυμβάςεων,
ωσ Υπεφκυνοσ Ζργων για τουλάχιςτον 5 ζτθ, ο οποίοσ κα απαςχολείται επιτελικά με
όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα αναλάβει για
λογαριαςμό του Οικονομικοφ Φορζα τθν ενθμζρωςθ και τισ επαφζσ με τθν
Υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν.
Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ ι Ρτυχιοφχοσ Μθχανικόσ με χρόνο κτιςθσ πτυχίου
τουλάχιςτον 5 ζτθ και με αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 3ετι εμπειρία ςε μελζτεσ
φωτιςμοφ αντίςτοιχων ζργων Οδοφωτιςμοφ/ εξωτερικϊν χϊρων.
Τουλάχιςτον τρεισ (3) αδειοφχοι Θλεκτρολόγοι / Εγκαταςτάτεσ .

(Γ) Κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό
Οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να αποδεικνφουν ότι διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό
εξοπλιςμό για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ υποβάλλοντασ ςχετικό πίνακα με τθν
περιγραφι του διατικζμενου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τουσ.

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων, το εν λόγω κριτιριο τθσ παραγράφου 2.2.6
αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ.
2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ
διασείπιζηρ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με:
(α) Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
πιςτοποιθμζνο από αναγνωριςμζνο φορζα, για τθ ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(β) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ενζργειασ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011,
πιςτοποιθμζνο από αναγνωριςμζνο φορζα, για τθ ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(γ) Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015,
πιςτοποιθμζνο από αναγνωριςμζνο φορζα, για τθ ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(δ) Σφςτθμα για τθ Διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, ςφμφωνα
με το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007, πιςτοποιθμζνο από αναγνωριςμζνο φορζα, για τθ
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ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ
αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(ε) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Οδικισ Αςφάλειασ ISO 39001:2012 πιςτοποιθμζνο από
αναγνωριςμζνο φορζα, για τθ ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν
ζργων ι παρεμφεροφσ αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω.
Αναγνωρίηονται και γίνονται αποδεκτά ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνουσ
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ μζλθ.
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα προςκομίηονται από κάκε ζνα μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ το ISO 39001:2012 αρκεί να ικανοποιείται από τουλάχιςτον ζνα
μζλοσ τθσ ζνωςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα
κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ
δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ
φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ33. Στθν περίπτωςθ αυτι,
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του
Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ34.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα
κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ
ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 35.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 36.

33

34
35
36

Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται
να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
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Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να
ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ
υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον
ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθνςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον
οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που
αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ
νζου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ
υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά
του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ37. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει
ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω
παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1
και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ
και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6
)38.
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι
υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2,
ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ39.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι
πλθροφν, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ
μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν

37

38
39

Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ
μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016).
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
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ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν
ανακζτουςα αρχι.40.

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το
άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ το οποίο ιςοδυναμεί με
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ41 καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
Ραραρτιματοσ 142.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο
μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο
οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.43Ο
οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο
ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ44.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι
δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα,
θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

40

Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ
Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
42
Από
τισ
2-5-2019,
παρζχεται
θ
νζα
θλεκτρονικι
υπθρεςία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ
και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό
(Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό
Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό
επίςθμο ελλθνικό κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό
ςτθν
ακόλουκθ
διαδρομι
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
43
Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36Α’).
44
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021
41
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο
ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ45.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,46 τθν
κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016
και παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ47 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα
μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του.
Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ
για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ
ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ
διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ
παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
κετικισ απάντθςθσ48.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ
κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον
ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο
οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ,
εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του49.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ
πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ
των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον
προςωρινό ανάδοχο.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),
ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο
ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα
αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
45
46
47
48

49

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα),
Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν.
4635/2019.
Α
Ραρ. 2 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά
και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν50.
Σα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ.
Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που
αναφζρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου
είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου
ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του51.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του52
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..

50

Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.
52
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016
51
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
Επιπλζον απαιτείται θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ
διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το
οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ. Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ
ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ
ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει
λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο
taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ
τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά
τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν
παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ
ε)για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθστου οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ53.
ςτ)για τθν παράγραφο 2.2.3.5δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν54, που
κακορίηονται κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρίαι νομικό
πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρείαι νομικό

53
54

Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία5556(πλθν των περιπτϊςεων
που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω).
Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
τουσ κατά τθν περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του
ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι
είναι διαφορετικι του προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του
τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ
κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το
ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ
εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο
ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου:
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι
μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
από τθν υποβολι του.
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των
μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Ειδικότερα:
- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι
ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον
αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που
αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ:
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν :
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι
μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το
πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.

55

56

Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Λ
τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ
Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1)
Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ)
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Β) εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν:
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι,
εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου,
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που
κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα
με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω
πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ
αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ
εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ
ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι
του κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν
παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ
διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό
τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από
κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν
περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
οικείου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ)
μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για
τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.57
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του
Γ.Ε.ΜΘ.
57

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε
διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ
εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .

31
Σελίδα 35 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του
άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)
γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ,58 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

Β.3Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) Δθμοςιευμζνεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων
(ιςολογιςμοί) των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων για Α.Ε. και λοιπζσ εταιρείεσ που
ςυντάςςουν και δθμοςιεφουν ιςολογιςμοφσ, νομοτφπωσ υπογεγραμμζνεσ και
δθμοςιευμζνεσ.
Για τισ λοιπζσ μορφζσ οικονομικϊν φορζων υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 περί του
ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ςε
ςυνάρτθςθ με τθν θμερομθνία ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζσ ι ζναρξθσ των
δραςτθριοτιτων του, θ οποία βεβαιϊνεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο και το λογιςτι τθσ
εταιρείασ
β) Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα
που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ι ςε άλλο μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), που ζχουν υπογράψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ ι
Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία
κυρϊκθκε με τον Ν.2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των Κρατϊν αυτϊν,
αυτό το δικαίωμα.
Θ βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του ςυμμετζχοντοσ ςτον διαγωνιςμό
οικονομικοφ φορζα θμεδαπισ θ αλλοδαπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι:
Λ) τθν πλιρθ επωνυμία του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται,
ΛΛ) τον τίτλο και τθν ςυνολικι δαπάνθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
IΛΛ) IΛΛ) τον ΑΔΑΜ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ,
ΛV) διλωςθ περί ςυνεργαςίασ με τον ςυμμετζχοντα Οικονομικό Φορζα και δυνατότθτασ
χρθματοδότθςθσ αυτοφ (όχι περικϊριο ζκδοςθσ εγγυθτικϊν), τουλάχιςτον ίςο με το 100%
τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΡΑ.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν:
Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (Α):
Κατάλογο των ςυμβάςεων με δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα, που εκτελζςτθκαν τθν τελευταία
πενταετία (2016-2020).
Στον κατάλογο κα πρζπει να αναφζρονται λεπτομερϊσ ο τίτλοσ των αντίςτοιχων
ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν, θ χρονικι διάρκεια (θμερομθνία αρχισ και περαίωςθσ τθσ
ςφμβαςθσ), ο Εργοδότθσ (δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ Φορζασ) και ο Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
58

Ρρβλ.παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.
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εν λόγω κατάλογοσ κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνοσ ψθφιακά από τον νόμιμο
εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου και να ςυνοδεφεται από, επί ποινισ αποκλειςμοφ,
αντίςτοιχεσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ των αρμοδίων για τθν λειτουργία των εγκ/ςεων Δθμοςίων
ι Λδιωτικϊν Φορζων, που εκδόκθκαν επ’ ονόματι του υποψιφιου αναδόχου, ι από
πρωτόκολλα παραλαβισ από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ, δθλαδι πρωτόκολλα προςωρινισ ι
οριςτικισ παραλαβισ για δθμόςια ζργα και πρωτόκολλα παραλαβισ των Υπθρεςιϊν ι των
προμθκειϊν για αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ.
Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι είναι ιδιωτικόσ φορζασ κα πρζπει
επιπλζον να επιςυναφκοφν απλά φωτοαντίγραφα ςυμβάςεων ι ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν
που ζχουν κατατεκεί ςτθν Εφορία.
Για τθν περίπτωςθ μθ περαιωμζνων ςυμβάςεων: Ο υπολογιςμόσ του αρικμοφ των
φωτιςτικϊν ςωμάτων που ζχουν εγκαταςτακεί κα αποδεικνφεται είτε με προςκόμιςθ
βεβαιϊςεων των Ανακετουςϊν Αρχϊν (Δθμόςιοι ι Λδιωτικοί φορείσ) είτε με εγκεκριμζνα
πρωτόκολλα παραλαβισ είτε με απλά φωτοαντίγραφα των τιμολογίων πλθρωμισ των
λογαριαςμϊν.
Για τθν περίπτωςθ υπεργολαβιϊν:
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, είτε οι υπθρεςίεσ που
παραςχζκθκαν, υλοποιικθκαν με τθν μορφι Υπεργολαβίασ, τοφτο κα πρζπει να
επιςθμαίνεται αντίςτοιχα από τον δθλοφντα ςτον κατάλογο που καλείται κατά τα ανωτζρω
να υποβάλει, και υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται το υπόμνθμα από απλά φωτοαντίγραφα
των ςχετικϊν Λδιωτικϊν Συμφωνθτικϊν Υπεργολαβίασ μεταξφ τθσ διαγωνιηόμενθσ
Επιχείρθςθσ και του Αναδόχου/Ραρόχου/προμθκευτι , όπωσ τοφτα είχαν γνωςτοποιθκεί
και επικυρϊκθκαν, γενόμενα δεκτά από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ ΔΟΥ.
Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ επικφρωςθσ αρκεί επί του φωτοαντιγράφου του Συμφωνθτικοφ να
υπάρχει ο ςχετικόσ α/α πρωτοκόλλου τθσ Φορολογικισ Αρχισ.
Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (Β)
Διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από τον νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου θ οποία
κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω:
•
Ρίνακα ςτοιχείων κάκε διευκυντικοφ ι επιςτθμονικοφ ςτελζχουσ κακϊσ και κάκε
τεχνικοφ για τουσ οποίουσ ηθτείται εμπειρία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.6.(Β)
τθσ παροφςασ. Στον πίνακα κα αναγράφεται κατ’ ελάχιςτο :
1.

Ονοματεπϊνυμο,

2.

Τίτλοι ςπουδϊν,

3.
Είδοσ και αρικμόσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι/και βεβαίωςθ αναγγελίασ από
τισ οικείεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ κατά περίπτωςθ και όπου απαιτείται.
4.

Είδοσ και χρόνοσ τθσ εμπειρίασ.

Τα ανωτζρω κα πιςτοποιοφνται με τα ακόλουκα αποδεικτικά ςτοιχεία τα οποία κα
ςυνοδεφουν υποχρεωτικά τον πίνακα ανάλογα με τθ κζςθ που κα απαςχολθκοφν οι
εργαηόμενοι:
1. Για τον Υπεφκυνο ζργου τθσ παρ. 2.2.6.(Β) τθσ παροφςασ



φ/α πτυχίου
φ/α άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ΤΕΕ (για τουσ αποφοίτουσ ΑΕΛ) ι βεβαίωςθ
αναγγελίασ από τισ οικείεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ κατά περίπτωςθ
(απόφοιτοι ΑΕΛ καιΤΕΛ).
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βεβαιϊςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ιδιωτικοφ φορζα για τθν απόδειξθ τθσ ςχετικισ
εμπειρίασ.

2. Για τον Mθχανικό τθσ παρ.2.2.6.(Β) τθσ παροφςασ για τον οποία ηθτείται εμπειρία ςε
εκτζλεςθ ζργων οδικοφ φωτιςμοφ LED
•
•

•

φ/α πτυχίου
φ/α άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ΤΕΕ (για τουσ αποφοίτουσ ΑΕΛ) ι
βεβαίωςθ αναγγελίασ από τισ οικείεσ Δ/νςεισ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ (για
τουσ αποφοίτουσ ΤΕΛ).
βεβαιϊςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ιδιωτικοφ φορζα για τθν απόδειξθ τθσ
ςχετικισ εμπειρίασ.

3. Για τoυσ τρεισ (3) αδειοφχουσ Θλεκτρολόγουσ/Εγκαταςτάςτεσ τθσ παρ.2.2.6.(Β) για τουσ
οποίουσ ηθτείται εμπειρία
•
•

φ/α επαγγελματικισ άδειασ ι βεβαίωςθ αναγγελίασ από τισ οικείεσ Δ/νςεισ
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ κατά περίπτωςθ
βεβαιϊςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι ιδιωτικοφ φορζα για τθν απόδειξθ τθσ ςχετικισ
εμπειρίασ.

Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που το προςωπικό ςυνδζεται με υπαλλθλικι ςχζςθ με
τον διαγωνιηόμενο, κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίηεται αντίγραφο κατάςταςθσ
προςωπικοφ που ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Στθν περίπτωςθ κατά
τθν οποία το προςωπικό δεν ςυνδζεται με υπαλλθλικι ςχζςθ με τον διαγωνιηόμενο (δεν
αμείβεται με μιςκό), κα πρζπει να προςκομιςκεί υπεφκυνθ διλωςθ εκάςτου εργαηόμενου,
με τθν οποία κα αποδζχεται τθν ςυνεργαςία με τον διαγωνιηόμενο για τθν παροφςα
ςφμβαςθ ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ αναδειχκεί Ανάδοχοσ.
Για τθν περίπτωςθ 2.2.6 (Γ)
Ρίνακα με τθν περιγραφι του Τεχνικοφ Εξοπλιςμοφ τουσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ απαίτθςθσ
(Γ) τθσ παραγράφου 2.2.6.

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν επί ποινι αποκλειςμοφ:
(α)
Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 9001:2015 ςε
ιςχφ, για τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ι παρεμφεροφσ
αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(β) Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 14001:2015 ςε ιςχφ,
για τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ
αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(γ) Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 50001:2011 ςε ιςχφ,
για τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ
αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
(δ) Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007 ςε
ιςχφ, για τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι
παρεμφεροφσ αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
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(ε) Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ISO 39001:2012 ςε ιςχφ,
για τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων ι παρεμφεροφσ
αντικειμζνου που ςυνάδει με το παραπάνω
Σφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016 αναγνωρίηονται ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ
οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ
των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι τα
απαιτοφμενα
βάςει
τουεφαρμοςτζουςυςτιματοσιτουπροτφπουπεριβαλλοντικισδιαχείριςθσαντίςτοιχα.
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα προςκομίηονται από κάκε ζνα μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ το ISO 39001:2012 αρκεί να ικανοποιείται από τουλάχιςτον ζνα
μζλοσ τθσ ζνωςθσ

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι
(πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του59, εκτόσ αν
αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ60,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό

59

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016
Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά :
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012
(Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν,
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ,
ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ),
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ
L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι,
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα
τθσ ςτθν θμεδαπι,
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207)
και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που
αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν
ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν
περίπτωςθ ιβ`,

60
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ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ61, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου
γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί
εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα,
προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου
διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον
αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα,
προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ
φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ62 που
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ,
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ
ςτον εν λόγω κατάλογο.

ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα
φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν
αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`,
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012
61
Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ
ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό
Μθτρϊο.
Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και
εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ
62
Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά
τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό
εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον
επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1,
υποπερ. i, iiκαι iiiτθσ περ. β.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων
αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι,
διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε
αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι
αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ
ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ
κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι
κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ
που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται
ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ
εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,δθλϊνοντασ
το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει
χριςθ υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ
διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο
προτίκεταινα ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των
υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον
ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
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2.3

οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν63. Σθμειϊνεται ότι δεν
απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ64
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ , θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι
κριτθρίων
Κριτιριο
Βακμολογία
Βαρφτθτα
Αξιολόγθςθ
Τ1 - Ρλθρότθτα - Ρροδιαγραφζσ τθσ
Αναβάκμιςθσ & Λειτουργίασ του
Β1 =100 ζωσ 120
25%
Τ1=Β1 x 0,25
Συςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ
Τ2 - Ρλθρότθτα - Ρροδιαγραφζσ τθσ
Αναβάκμιςθσ τθσ υποδομισ
Β2 =100 ζωσ 120
15%
Τ2=Β2 x 0,15
Θλεκτροφωτιςμοφ και Σθράγγων
Τ3 - Ρλθρότθτα - Ρροδιαγραφζσ
Τθλεελζγχου – Τθλεχειριςμοφ &
Ελζγχου Ενζργειασ - Συςτιματοσ
Β3=100 ζωσ 120
20%
Τ3=Β3 x 0,20
Ρεριοδικισ & Επεμβατικισ
ςυντιρθςθσ μζςω Θ/Υ
Τ4 - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ
Β4=100 ζωσ 120
10%
Τ4=Β4 x 0,10
Τ5 - Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ
Β5=100 ζωσ 120
10%
Τ5=Β5 x 0,10
του Ζργου
Τ6 - Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ Ζργου
Β6=100 ζωσ 120
20%
Τ6=Β6 x 0,20
Θ τεχνικι αρτιότθτα τθσ πρόταςθσ αποτελεί κριτιριο αποδοχισ ι όχι τθσ ςυμμετοχισ ςτο
επόμενο ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ. Το ςφνολο τθσ βακμολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
(Τ) προκφπτει από το άκροιςμα των επιμζρουσ κριτθρίων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4, Τ5 & T6) δθλαδι:
Τ=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+T5+Τ6. Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο)
δεκαδικό ψθφίο.
Θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,Τ5 & T6 γίνεται με βάςθ τθν πλθρότθτα και τθν
εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςε ςχζςθ με τισ
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Θ τιμι βάςθσ των παραπάνω κριτθρίων είναι
το 100 και το 120 θ μζγιςτθ δυνατι βακμολόγθςθ.
Θ βακμολόγθςθ των κριτθρίων Τ1,Τ2 & Τ3 γίνεται με βάςθ τθν πλθρότθτα και τθν
εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςε ςχζςθ με τισ
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Θ Επιτροπι κα αποτυπϊςει ςτθ βακμολογία
του κριτθρίου με βακμό υπζρτερο του 100 οποιαδιποτε Τεχνικι Ρροςφορά με
χαρακτθριςτικά υπζρτερα αυτά των ελαχίςτων που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ
παροφςασ.
Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου Τ4 λαμβάνεται υπόψθ ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ των
ενεργειϊν του ζργου και το διάγραμμα ροισ και πακζτα εργαςίασ των επιμζρουσ
ενεργειϊν/ δράςεων.
63
64

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.
Άρκρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ.
II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
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Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου Τ5 λαμβάνεται υπόψθ θ περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ
δομισ, αρμοδιότθτεσ/ ρόλοι, ειδικότθτεσ, ςτελζχωςθ, καταλλθλότθτα τθσ προτεινόμενθσ
Ομάδασ Ζργου, ο βακμόσ αντιμετϊπιςθσ των ειδικϊν ςυνκθκϊν και απαιτιςεων του ζργου
από τον Υπεφκυνο του Ζργου και τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, θ περιγραφι του ςχιματοσ
διοίκθςθσ του ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα και τθν ιδιαιτερότθτα του
ζργου λόγω τθσ εμπλοκισ πολλϊν φορζων τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ όςο και
υλοποίθςθσ των ενεργειϊν και θ περιγραφι του τρόπου ςυντονιςμοφ/επικοινωνίασ μεταξφ
των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και τθσ Ανακζτουςασ.
Για τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου Τ6 λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:
•
•
•

•

•
•

Κατανόθςθ και αξιολόγθςθ των ιδιαιτεροτιτων του ζργου. Λεπτομερισ
παρουςίαςθ πρόταςθσ.
Θ διατφπωςθ κατάλλθλων και ςφγχρονων μεκόδων και εργαλείων με
εξατομικευμζνθ χριςθ και εφαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του ζργου.
Υπθρεςίεσ που προτείνονται από τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ για τθν κάλυψθ
κρίςιμων αναγκϊν διαχείριςθσ και διοίκθςθσ (εφαρμοηόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν
αςφάλεια, υγιεινι, περιβάλλον, κάλυψθ ζκτακτων περιςτατικϊν π.χ. πλθμμφραπυρκαγιά-διάρρθξθ, επικοινωνία ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, ςφγκρουςθ οχθμάτων
κ.ο.κ).
Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν (Εφαρμογι Μεκοδολογικϊν και
Συςτθμάτων Διαχείριςθσ και Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ των παρεχόμενων
Υπθρεςιϊν).
Διαςφάλιςθ ελαχιςτοποίθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.
Διαςφάλιςθ τθσ λιψθσ των απαραίτθτων μζτρων για τουσ εργαηόμενουσ και
τουσ δθμότεσ κακόςον θ υλοποίθςθ κα γίνεται εντόσ τθσ λειτουργοφςασ πόλθσ.

Στθ διάρκεια εξζταςθσ των Υποφακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΡΟΣΦΟΑ», όςοι υποψιφιοι δε ςυγκεντρϊςουν ςε οποιοδιποτε από τα επιμζρουσ
κριτιρια βακμολογία τουλάχιςτον 100 δεν ςυνεχίηεται θ εξζταςθ του υπολοίπου τθσ
«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» τουσ και δεν γίνονται δεκτοί. Οι υποψιφιοι που δεν γίνονται
δεκτοί μετά τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ των Υποφακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», αποκλείονται από τθν διαδικαςία. Ο Υποφάκελοσ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» δεν αποςφραγίηεται

2.3.2

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν65

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι
τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ66.

65
66

Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του
επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
κριτθρίων.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του
επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο
:
Τ = Β1 x 0,25+ Β2 x 0,15+ Β3 x 0,20+ Β4 x 0,10+ Β5 x 0,10+ Β6 x 0,20
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν
καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ)
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και προκφπτουν
από το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ V. Πιο ςυγκεκριμζνα θ
βακμολογία ΒΟΠι τθσ κάκε Οικονομικισ Προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το λόγο του
χαμθλότερου ςυνολικοφ προςφερόμενου κόςτουσ για τθν Περιφζρεια (ΠΚ)min, προσ το
Βακμολογοφμενο Προςφερόμενο υνολικό Κόςτοσ για τθν Περιφζρεια, που προκφπτει από
τθν Οικονομικι Προςφορά (ΠΚ)ι ,ωσ ακολοφκωσ :
ΒΟΠι = 100 x (ΠΚ)min / (ΠΚ)ι, όπου:

α. ΠΚmin είναι το μικρότερο υποβλθκζν προςφερόμενο ςυνολικό κόςτοσ για τθν
Περιφζρεια, ενϊ,
β. ΠΚι είναι το βακμολογοφμενο υνολικό Προςφερόμενο Κόςτοσ για τθν Περιφζρεια
(ΠΚι)

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο ςυντελεςτισ
βαρφτθτασ τθσ
βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΠ= 30%.

Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ ΣΒΑ για κάκε διαγωνιηόμενο προκφπτει από τον παρακάτω
τφπο:
ΣΒΑ = 0,30*ΒΟΠι + 0,70*Σ.

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. Ο
διαγωνιηόμενοσ με τθν υψθλότερθ βακμολογία ΣΒΑ ανακθρφςςεται προςωρινόσ Ανάδοχοσ.

ε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με
τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία Σεχνικισ Προςφοράσ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν Σεχνικι
Προςφορά, θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των
Οικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ Σεχνικζσ Προςφορζσ.
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2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Λ τθσ Διακιρυξθσ,
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ και των υπθρεςιϊν.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ .
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ
προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.67

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του
ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’
εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ.
64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ»
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από
αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν
απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να
εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.
4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από
το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν.
4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ
απόφαςι τθσ.68

67
68

Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και-Υπθρεςίεσ.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι
Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά
περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του
ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ
απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4.Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και
ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ
προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ
του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ
(εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελοφν
ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω
αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ
διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα
ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε
υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων
ςε αυτόν69.
Κακϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό
τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΗΔΗ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα επιπλζον ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ όςον αφορά
τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τουσ ) παραπζμποντασ, αντίςτοιχα, ςε παραγράφουσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτα ςχετικά παραρτιματα με τυχόν υποδείγματα τεχνικισ
προςφοράσ ι και οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με όςα απαιτοφνται ςτισ τεχνικζσ
Προδιαγραφζσ και ςτθν μελζτθ τθσ Τπθρεςίασ κακϊσ και ςτα επιςυναπτόμενα υποδείγματα
ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι
Οικονομικοί Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
69

Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
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α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για
αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 2770 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν
εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν
ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ
ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 71
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ72 και ενθμερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα
με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο
PDF.

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του
οικονομικοφ φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελοουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά
ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι
εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199973,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ
από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι
δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
70

71

72

73

Βλ.ςχετικά με τθνθλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το άρκρο εικοςτό ζβδομοτθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α
68) -που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του οποίου:" Θ
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι
Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «eDilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ. 2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ
θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ
θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ
τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ
θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο
βζβαιθσ χρονολογίασ".
Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ.
13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ
τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε
θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα
οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..».
Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα
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δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ
(Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο74.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ
που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ.
Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ)
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)).
Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια
ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων
εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά
με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του
κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που
ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά,
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο
αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω
φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο
οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ
πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
ταχυδρομικϊσ, ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ
ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε
υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα
αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.

74

Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο
οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ
ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται
ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ
PromitheusESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5
τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και
ςυμπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint
είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.]

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα .
Ειδικότερα κα πρζπει να περιζχει πλθροφορίεσ ςτισ κάτωκι ενότθτεσ:
α. Γενικι παρουςίαςθ τθσ πρόταςθσ
Γενικι περιγραφι των απαιτοφμενων προϊόντων, κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ
διακιρυξθσ, ανταπόκριςθ ςτθ φιλοςοφία, εξυπθρζτθςθ των επιδιωκόμενων ςτόχων τθσ
Ρεριφζρειασ και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ.
β. Ρροτεινόμενα φωτιςτικά για τθν αναβάκμιςθ του υφιςταμζνου ςυςτιματοσ
i.

Τεχνολογία που κα χρθςιμοποιθκεί, ςυμβατότθτα με περιβαλλοντικοφσ όρουσ.

ii.
Τφποσ φωτιςτικϊν, τεχνικά χαρακτθριςτικά κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τφπο,
αντιςτοιχία με φωτιςτικά που κα αντικαταςτακοφν, διάρκεια ηωισ και
αντικεραυνικιπροςταςία.Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικά εγχειρίδια και
τεχνικά - μορφολογικά χαρακτθριςτικά των φωτιςτικϊν που ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει.
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iii.
Ζτθ εγγφθςθσ του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν όπωσ κα προκφπτουν από
επίςθμα εγχειρίδια ι βεβαιϊςεισ των καταςκευαςτϊν.
.iv.

Εκτιμϊμενο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ

γ. Ρεριγραφι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΛΟΤ
i.

Ζλεγχοσ ςε επίπεδο φωτιςτικϊν

ii.

Τρόποσ μετάδοςθσ δεδομζνων.

δ. Μεκοδολογία για τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ
Θ τεχνικι προςφορά των υποψθφίων κα πρζπει να περιλαμβάνει :
i.

Αναλυτικι περιγραφι των απαιτοφμενων ενεργειϊν

ii.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

iii.
Ρεριγραφι του προτεινόμενου οργανωτικοφ ςχιματοσ με κατανομι αρμοδιοτιτων
μεταξφ των βαςικϊν μελϊν τθσ ομάδασ ζργου.
iv.
Ρεριγραφι των πικανϊν κινδφνων/προβλθμάτων ςτθν φάςθ αναβάκμιςθσ και
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τουσ.
v.

Κατάλογο υπεργολάβων, προμθκευτϊν και ςυμβοφλων.

vi.
Ρεριγραφι του τρόπου ςυντονιςμοφ / επικοινωνίασ με τουσ βαςικοφσ
προμθκευτζσ.
ε. Μεκοδολογία για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ
i.

Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ

ii.

Διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων εργαςιϊν.

iii.

Ρροετοιμαςία για τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ από τθν Ρεριφζρεια

Ο τεχνικόσ φάκελοσ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ανά
περίπτωςθ και όπου αυτά ηθτοφνται:
1.
Ριςτοποιθτικά ISO του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν
παροφςα και ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2.

Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ

3.
Υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ότι
αναλαμβάνει τισ χρεϊςεισ δικτφωςθσ για χρονικό διάςτθμα δζκα ετϊν.
4.
Λοιπά ζγγραφα (δθλϊςεισ εκπροςϊπων καταςκευαςτϊν, τεχνικά φυλλάδια, άλλα
ζντυπα κ.ο.κ.) & πιςτοποιιςεισ όπωσ αυτά ηθτοφνται ςτο τεφχοσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν75.
Στα πλαίςια των παραπάνω κατευκφνςεων θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει
αναλυτικά όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και λεπτομζρειεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ
αντικειμενικι αξιολόγθςθ, όλων των κριτθρίων του άρκρου 2.3.2 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.

75

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
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Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο
ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει
ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να φζρουν
ςφραγίδα του καταςκευαςτικοφ οίκου, άλλωσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από Υπεφκυνθ
Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα
αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων
(Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο
ανάκεςθσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ (και τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ περίπτωςθ μικτισ
ςφμβαςθσ που περιλαμβάνει και υπθρεςίεσ) δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά”
τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ76.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου
3.% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι77ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ
πλθρωμισ που
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν78
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
76
77
78

Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
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ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν
τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ
δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά
τουσ79.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν80
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ
προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5.
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,81
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν
επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον
επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι
ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ . Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ
79
80
81

Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. ςτ) θ οποία είναι υπό
αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που
θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ
ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα
ζγγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα
με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα
με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από
τον προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων
επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016,
είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1 Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών
3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών82
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ83, εφεξισ
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά ΣυμμετοχισΤεχνικι Ρροςφορά», τθν ...../……./2021 και ϊρα ...



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

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν
προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι84.

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ
Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων
ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που
πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό
τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά
ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ
χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν.
Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα85.
Ειδικότερα :

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ
82
83

84
85

Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το
άρκρο 40 του ν. 4782/21.
Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν.
4781/2021
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εγγφθςθσ ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο
οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το
ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου
εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ
των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ
τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ.Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα
ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται
με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ
των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με
βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι
Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία
και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται,
κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων
των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά
ςειρά κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ
ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να
εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι
του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
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Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν
προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ86θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το
ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα
του εν λόγω ςταδίου και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον
πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ87.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων
τωνςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ
Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ,που
εκδίδεται μετά το πζρασ καιτου τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιοντθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ88.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου

προςωρινοφ

αναδόχου89

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου
αποςτζλλονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα
με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ
τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο
86

Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
88
Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016
89
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
87
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αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ
πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω
παραγράφου 2.4.2.590.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα
ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει
διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι,
για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί
αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να
αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ
ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και
όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.91
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3
(λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι
για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ
τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του92.

90
91
92

Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021.
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν
αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν
κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ
διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω(παράγραφοσ 3.1.2.1.)
και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από αυτι που
κακορίηεται ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε ποςοςτό και ωσ εξισ: τθσ
κατακφρωςθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ το ποςοςτό ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%)
ενϊ ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ το ποςοςτό ορίηεται ςε πενιντα τοισ εκατό
(50%)

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

3.3.1.Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν
οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν
προςφορϊν τουσ.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ
αποκλείςτθκαν οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν
αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016,
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ
προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ
λαμβάνουν γνϊςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των
προςφορϊν και των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ93.Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ
άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.94
3.3.2.Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ
προχποκζςεισ ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν
ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ
άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ
τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ,
93
94

Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
Ρρβλ. άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ,
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν.
4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα
με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από
ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο
πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και
μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν
ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ
μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί
τον ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005»95.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ,
πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.96
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου
ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και
να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.97

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ
δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι
εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να
95
96
97

Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021.
Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021.
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προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα
με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017,
ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του98 .
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι
τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που
βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ
ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ99 .
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι
γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν
αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και
ϊρα 23:59:59100.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου
εντφπου του Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου
διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο
18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από
τον προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του
προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ
ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν.
4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν
κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το
Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
98

Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
100
Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ
99
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Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ
ανακζτουςα αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν
κατάκεςι τθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι
τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ
διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα
κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν
Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι
αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά
ζγγραφα που τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το
αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των
απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των
ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν.
4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται
αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα
αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν
απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ101 .
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ. Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋηϋ του ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ
αίτθςθσ ακφρωςθσ διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο
διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,

101

Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
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οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να
αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ
μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από
μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του
άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 4782/2021102 ,
ςφμφωνα με τισ οποίεσ:
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και
ακφρωςθσ των αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου
κωλφουν, εκ του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ
δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί
διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν
πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί
διαφορετικά.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα,
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ
είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και
ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που
ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ
αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου
ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ
ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
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Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ
εφαρμογισ των νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο
επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν.
4412/2016 .

58
Σελίδα 62 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, , χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα
προαίρεςθσ και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν
αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον
αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ
Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα
VI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι
του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ
οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ
παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ
παροφςασ, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό
τθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται
τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ
επιςτρζφεται μετά από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν και των
υπθρεςιϊν.
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι/παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ
παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και
προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του
τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
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Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Για τθν διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ για όλθ τθν
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, απαιτείται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ
παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 2 του ν.
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
εκτόσ ΦΡΑ,
Θ θμερομθνία λιξθσ του χρόνου καλισ λειτουργίασ κα υπολογίηεται ςε 10 ζτθ μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ , δθλαδι τθσ προμικειασ του ςυνόλου των
φωτιςτικϊν.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα αποδεςμεφεται τμθματικά κατά το ποςό που
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παρελιφκθςαν.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και
επιπλζον τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό του είναι ςφμφωνο με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του
αναδόχου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ,
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν,
οικογενειακϊν,
οικονομικϊν,
πολιτικϊν
ι
άλλων
κοινϊν
ςυμφερόντων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των
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νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ
οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ103.
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι
ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί.
Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και
των υπεργολάβων του.
γ) Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.
2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να
τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι
ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν.
4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .
Τθν υποχρζωςθ αυτι μπορεί να τθν καλφπτει ο ειςαγωγζασ του εξοπλιςμοφ, εφόςον αυτόσ
είναι διαφορετικό πρόςωπο από τον Aνάδοχο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο Aνάδοχοσ κα
πρζπει να προςκομιςτεί επιπλζον:
• διλωςθ του ειςαγωγζα για τθν ςυνεργαςία του με τον Aνάδοχο ςτα πλαίςια του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
• τθ ςυμμετοχι του ειςαγωγζα ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ
ΑΘΘΕ (όπωσ προβλζπεται από το Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ.
23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των διαγωνιηόμενων προϊόντων
(φωτιςτικά είδθ).
• τθν εγγραφι του ειςαγωγζα ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) του Ε.Ο.ΑΝ.
ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αρικμό Μθτρϊου
Ραραγωγοφ (ΑΜΡ) από εγκεκριμζνο από το Υπουργείο ςφςτθμα, ςφμφωνα με το
παράρτθμα ΛΑ του Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) και τα οριηόμενα ςτο ΦΕΚ Τεφχοσ Β’
αρ. Φφλλου 538/22/02/2017 “Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 υπουργικισ
απόφαςθ
δ) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ
ορίηεται ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ διατάξεισ του Ν.4412/2016.
ε) Ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι:
 Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αναβάκμιςθσ κα
είναι τουλάχιςτον όςο περιγράφεται ςτθν πρόταςθ του Αναδόχου και ςε κάκε

103

Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016
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περίπτωςθ πάνω από τθν προβλεπόμενθ ςτθ Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ
και αυτό κα διατθρείτε κακ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ..
Χρονοδιάγραμμα. Θ παροχι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα παραςχεκεί και κα
ολοκλθρωκεί μζςα ςτα παρακάτω χρονικά όρια:
I Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ = Μζχρι 1 ζτοσ
II Λειτουργία και ςυντιρθςθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ = 11 ζτθ
Λειτουργία του ςυςτιματοσ Σε όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ (αρχικι περίοδοσ
και τυχόν επζκταςθ τθσ) κάκε ςφςτθμα, εξαρτιματα, φωτιςτικά, hardware και
software που κα χρθςιμοποιθκεί και το οποίο κα υφίςταται βλάβθ, κα
επιδιορκϊνεται ι κα αντικακίςταται με ευκφνθ και ζξοδα του Αναδόχου.
Επίπεδο Φωτιςμοφ Τα φωτιςτικά ςϊματα που κα τοποκετθκοφν, κα παρζχουν
επίπεδα φωτιςμοφ ςφμφωνα με τισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ.

4.3.3 Υποχρεϊςεισ και Δικαιϊματα
4.3.3.1 Δικαιϊματα τθσ Ρεριφζρειασ
Τα αντικακιςτάμενα φωτιςτικά ςϊματα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Ρεριφζρειασ θ οποία
διατθρεί το δικαίωμα τθσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ τουσ.
4.3.3.2 Υποχρεϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ
1. Θ Ρεριφζρεια είναι υπεφκυνθ για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι του επιπζδου κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ.
2. Θ Ρεριφζρεια υποχρεοφται να διακζτει / εξαςφαλίηει τθν αςφαλι λειτουργία και
λειτουργικι ικανότθτα τθσ υφιςτάμενθσ Θ/Μ υποδομισ ςτο δίκτυο
θλεκτροφωτιςμοφ, προκειμζνου να μπορεί εκτελεςτεί με αςφάλεια και επιτυχϊσ, θ
ςφμβαςθ από τον Ανάδοχο.
3. Θ Ρεριφζρεια, ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςφμβαςθσ, ζχει υποχρζωςθ να ςυνδράμει τον
Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
4. Θ Ρεριφζρεια από τθν ζκδοςθ και πλθρωμι τθσ πρϊτθσ πιςτοποίθςθσ από τον
Ανάδοχο και για κάκε πιςτοποίθςθ που κα εκδίδεται υποχρεοφται να καταβάλει
ςτον Ανάδοχο αμοιβι ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Διακιρυξθ.
4.3.3.3 Δικαιϊματα του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ςυνολικισ αντικατάςταςθσ των
φωτιςτικϊν για όςο χρόνο κακυςτζρει θ εξόφλθςθ οποιαςδιποτε πιςτοποίθςθσ
πζραν των τριάντα (30) θμερϊν από τθν ζκδοςι τουσ.
2. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αναςτείλει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του εάν θ
Ρεριφζρεια κακυςτερεί τθν πλθρωμι κάκε πιςτοποίθςθσ πζραν των εξιντα (60)
θμερϊν.
3. Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εάν θ Ρεριφζρεια
κακυςτερεί τθν πλθρωμι οποιαςδιποτε πιςτοποίθςθσ πζραν των Ενενιντα (90)
θμερϊν.
4.3.3.4 Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τθν Ρεριφζρεια τεκμαίρεται ότι
ζχει λάβει γνϊςθ του ςυνόλου των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ςυνολικοφ
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Αναλαμβάνει δε τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ.
2. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να ελζγξει τισ
υφιςτάμενεσ Θ/Μ υποδομζσ και τον υφιςτάμενο Θ/Μ εξοπλιςμό (pillar, δίκτυο

62
Σελίδα 66 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

3.

4.
5.
6.
7.

4.4

καλωδιϊςεων κλπ) του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ προκειμζνου να επιβεβαιϊςει
τθν αςφαλι λειτουργία και λειτουργικι ικανότθτά του. Υποχρεοφται να
ενθμερϊνει αμελθτί τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ
ςφαλμάτων και βλαβϊν ςτισ υφιςτάμενεσ Θ/Μ υποδομζσ και τον υφιςτάμενο Θ/Μ
εξοπλιςμό (pillar, δίκτυο καλωδιϊςεων κλπ) του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ.
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ για τθν προςικουςα και άρτια
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ,
κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του
Αναδόχου για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ, ο
Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ορκι και λειτουργία του νζου εξοπλιςμοφ (νζα
φωτιςτικά τφπου LED, ςφςτθμα Διαχείριςθσ ΛΟΤ) κακϊσ και τθσ καλωδίωςθσ του
εκάςτοτε φωτιςτικοφ από το ακροκιβϊτιο τροφοδοςίασ του κάκε ιςτοφ ζωσ τθν
κλζμα ςφνδεςθσ των φωτιςτικϊν.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
ςφμβαςθσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει και ςυμφωνιςει με τθν Ρεριφζρεια, ζνα
εγχειρίδιο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιεί κάκε χρόνο δοκιμζσ για τθν
επιβεβαίωςθ τθσ επιτυγχανόμενθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και κόςτουσ.
Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ του μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ.
Υποχρεοφται όμωσ να γνωςτοποιιςει, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν Ρεριφζρεια, τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία και να προςκομίςει ςτθν Ρεριφζρεια
τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα
αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.104. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω
διαδικαςία.

104

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί
τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ105

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ.
11 του άρκρου 221 του ν. 4412/106
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ107, όπωσ και ςε περίπτωςθ
καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ
ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ
και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ
όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)108. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ
τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ
αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ109

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ,
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει
105
106

107
108

109

Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά
για τθν περίπτωςθ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και
ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊνπου ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ
παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ)
Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4 του άρκρου 203 του ν. 4412/2016
Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά
τουσ», Κεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Ρρβλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,
ε)ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν
δζςμευςθ ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ110

5.1.1.Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Α)Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 200
περ. 2β του Ν 4412/16 δθλαδι δφναται να χορθγθκεί ζντοκθ προκαταβολι μζχρι ποςοςτοφ
50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ για το τμιμα του προχπολογιςμοφ Α1, με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν.
4412/2016. Θ εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ με τον ςυνολικό
ΦΡΑ, κα πραγματοποιείται μετά τθν παραλαβι/πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων από τθν
Επιτροπι.
Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ καταβολισ, επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που
κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κατά τα οριηόμενα ςτο
προαναφερόμενο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016.
Τα ωσ άνω αναφερόμενα ιςχφουν και για τμθματικζσ παραδόςεισ. Κάκε τμθματικι
παράδοςθ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1.000) τεμαχίων.
Β)Για τισ υπθρεςίεσ ςυλλογισ δεδομζνων και καταγραφισ του υφιςτάμενου δικτφου θ
πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το
ςυμβατικό κόςτοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία.
Γ)Για τισ υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
Οι υπθρεςίεσ α) λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των φωτιςτικϊν κακϊσ και β) οι υπθρεςίεσ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του δικτφου κα πλθρϊνονται τμθματικά ςε δόςεισ που κα
προκφπτουν από τριμθνιαίεσ πιςτοποιιςεισ. Θ κάκε τμθματικι πλθρωμι κα γίνεται ςτο
τζλοσ κάκε τριμινου με τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ανά τρίμθνο λειτουργίασ.
Κατόπιν κάκε τμθματικισ οριςτικισ παραλαβισ ποςοτιτων των ΦΩΤΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ IOT, για το αντίςτοιχο τμιμα προςφζρονται αυτόματα οι
υπθρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ των παραπάνω αναφερόμενων υπθρεςιϊν κα
γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων111
110

Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα
κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν
και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ
θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019
(Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο
όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016112.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)113 .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου3%
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ20.%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ.
Για τισ πιςτοποιιςεισ και πλθρωμζσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί αναλυτικό
θμερολόγιο όπου κα καταγράφονται κακθμερινά ο αρικμόσ και οι τφποι των φωτιςτικϊν
που αντικακίςτανται και αντίςτοιχα ο αρικμόσ και οι τφποι φωτιςτικϊν που εγκακίςτανται,
κακϊσ και ο χρόνοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία ο
Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςχετικζσ Ριςτοποιιςεισ

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ114 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ):
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ
ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ
που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα
αναλυτικά οριηόμενα ςτθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ
παραγράφου.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω
περίπτωςθ γ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016115 και περιλαμβάνει
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ,
προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία κακοριηόμενθ κατόπιν ςχετικισ
προςκλιςεωσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ
111
112

113

114

Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ
διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
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να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι
παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά
περίπτωςθ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο
είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το
ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ
γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον
επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν
αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα
αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με
προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται
με τον ακόλουκο τφπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον
λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν.
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν
προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία
κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν
ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ
(18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και
εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ
από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του
διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
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δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν.
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί
αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο116 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθπαράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που
παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν
ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ
προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου,
μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του
ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ
από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με
ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον
ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
5.2.3 Ροινικζσ ριτρεσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ / Μείωςθ κόςτουσ
Αδυναμία του Αναδόχου να ολοκλθρϊςει τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ μζςα ςτθν
προβλεπόμενθ προκεςμία, κα επιφζρει τισ προβλεπόμενεσ ακόλουκεσ ριτρεσ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν /
ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των προμθκειϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι προμικειεσ που
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται /
ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.

116

Άρκρο 207 του ν. 4412/2016.
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5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ
ζςμβάζευν117

καηά

ηη

διαδικαζία

εκηέλεζηρ

ηυν

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ,
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ
άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ
ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ,
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016118.
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ
τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016
και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε
από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ
αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται
αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.

117

118

Άρκρο 205 του ν. 4412/2016.Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό
γνωμοδοτικό όργανο,τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθτου
γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για ταυπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ
διαδικαςίαεκτζλεςθσ.
Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.

70
Σελίδα 74 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

6.

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Υπόνορ παπάδοζηρ ςλικών
6.1.1.Ο ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι ζντεκα (11) ζτθ κατά
μζγιςτο (χωρίσ τισ προαιρζςεισ) και περιλαμβάνει πζντε (5) Στάδια.
Ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παραδόςεων των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν και των υπό προμικεια προϊόντων προ τθσ ζναρξθσ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων.
Οι χρονικζσ επικαλφψεισ Σταδίων είναι αποδεκτζσ.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του κάκε Σταδίου του ζργου, από τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ προςδιορίηεται ακολοφκωσ:
Στάδιο 1: Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν
ςτάδιο, να πραγματοποιιςει τθν ενθμζρωςθ των κάτωκι ςτοιχείων τθσ βάςθσ δεδομζνων
τθσ υπθρεςίασ.
 Συλλογι δεδομζνων και καταγραφι τουσ με γεωαναφορά ςτο εκνικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ 87.
 Αποτφπωςθ ςε βάςθ δεδομζνων κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα:
 Γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ (ΕΓΣΑ 87) ςτοιχείου, ςε τζτοια μορφι ϊςτε να είναι
εφικτι θ απεικόνιςθ ςε ψθφιακό χάρτθ.
 Ονομαςία περιοχισ – οδοφ – πεηόδρομου – πλατείασ – πάρκου, όπου τοποκετείται
το καταγεγραμμζνο ςτοιχείο.
 Μοναδικόσ κωδικόσ ταυτοποίθςθσ (ΛD) ςτοιχείου, με ομαδοποίθςθ ανά τφπο (π.χ.
πίλαρ, φωτιςτικό κλπ).
 Υλικό καταςκευισ.
 Χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ ςτοιχείου (π.χ. φψοσ ιςτοφ οδοφωτιςμοφ κλπ).
 Κατάςταςθ ςτοιχείου (π.χ. φκορζσ, ανάγκθ ςυντιρθςθσ ι αντικατάςταςθσ).
 Φωτογραφία ςτοιχείου.
Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τα δεδομζνα καταγραφισ των ςτοιχείων, τα οποία κα
απεικονίηονται ψθφιακά ςε αρχείο τφπου GIS με γεωγραφικό υπόβακρο. Το θλεκτρονικό
μθτρϊο κα περιλαμβάνει αναλυτικι καταγραφι όλων των ςτοιχείων με γεωαναφορά, τα
οποία κα μποροφν να ελζγχονται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ ανά πάςα ςτιγμι, ςε
πρόγραμμα και μορφι προςβάςιμθ και επεξεργάςιμθ από τθν Υπθρεςία το οποίο κα είναι
ςυμβατό με το ςφςτθμα GIS το οποίο ιδθ διακζτει. Σε διαφορετικι περίπτωςθ ο πάροχοσ
υποχρεοφται να προβεί ςε κάκε απαραίτθτθ ενζργεια αδαπάνωσ, προκειμζνου τα δεδομζνα
καταγραφισ να ενςωματωκοφν ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα.
Ο Ανάδοχοσ, κα ολοκλθρϊςει τα απαιτοφμενα του Σταδίου 1, τμθματικά, εντόσ των 12
πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με τρόπο που να μθν
εμποδίηεται/κακυςτερεί θ ολοκλιρωςθ του Σταδίου 2.
Στάδιο 2: Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ
των12.455 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, τμθματικά, εντόσ των 12 πρϊτων μθνϊν από τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Στάδιο 3: Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του
περιγραφόμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ του οδοφωτιςμοφ, τμθματικά, εντόσ των 12
πρϊτων μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.

71
Σελίδα 75 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

Στάδιο 4: Ο Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ του
οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ. Ο Ανάδοχοσ, κα παρζχει τα απαιτοφμενα του Σταδίου Α3
για δζκα (10) ζτθ.
Στάδιο 5:Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα εκκινιςει τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για τθν ομαλι
λειτουργία τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ για 3 ζτθ .
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α)
τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε φςτερα από
ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον
αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ
χρόνουπαράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεταιςτον ςυμβατικό χρόνο
παράδοςθσ119.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ
παροφςθσ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται
φςτερα από γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται.
Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ
ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ
παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παπαλαβή ςλικών - Υπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του
Ν.4412/16120 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου .
119
120

Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206
Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ
προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και
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Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ
και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ
Α) Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ μετά τθν εγκατάςταςθ των υλικϊν.
Β) Ρρακτικι δοκιμαςία.
Β1. Φωτιςτικά ςϊματα: Θ πρακτικι δοκιμαςία περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ των
φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτο ςφςτθμα του φωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ και τθν λειτουργία
αυτϊν τουλάχιςτον επί τριάντα (30) θμζρεσ, προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν τα
προβλεπόμενα από τθν προςφορά του αναδόχου τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των
αυτϊν. Με τθν πρακτικι δοκιμαςία ελζγχεται θ ποιότθτα του φωτιςμοφ που παρζχουν τα
νζα φωτιςτικά ςϊματα.
Β2. Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ ΛΟΤ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Θ πρακτικι δοκιμαςία
περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον
ζλεγχο του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ και τθν λειτουργία αυτοφ, για τθν κάκε
τμθματικι παραλαβι ομάδων φωτιςτικϊν, προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν τα
προβλεπόμενα από τθν προςφορά του αναδόχου αυτοφ.
Θ οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν που οφείλει να ολοκλθρϊςει ο ανάδοχοσ,
διενεργείται από τθν ιδία αρμοδία Επιτροπι και πιςτοποιείται μετά τθν ζκδοςθ του
ςχετικοφ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ.
Κάκε τμιμα του παραδιδόμενου εξοπλιςμοφ εγκακίςταται ςτο ςφςτθμα φωτιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ. Ρρο τθσ εγκατάςταςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ζχει υλοποιθκεί από τον
ανάδοχο θκαταγραφι των υπαρχόντων εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων. Οι
μετριςεισ πραγματοποιοφνται παρουςία τθσ Επιτροπισ ι εκπροςϊπου/-πων αυτισ και
καταχωροφνται ςε ςχετικό Ρρακτικό Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ (Ρ.Ε.Ε.) που ςυντάςςεται
και υπογράφεται από τον ανάδοχο (ι οριςκζντα προσ τοφτο εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ
του) και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ (ι τον οριςκζντα εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ). Με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων και
αντιςτοίχου εξοπλιςμοφ, πραγματοποιείται ο προβλεπόμενοσ μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
(ζλεγχοσ παραμζτρων λειτουργίασ) και θ Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό Ρρωτόκολλο
Ρροςωρινισ Ραραλαβισ του τμιματοσ του εξοπλιςμοφ που παραδόκθκε και
εγκαταςτάκθκε. Στθν ςυνζχεια ο εγκαταςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ υποβάλλεται ςε πρακτικι
δοκιμαςία για τον ζλεγχο τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που επιφζρει κατά τθν λειτουργία
του.
Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται ςταδιακά.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των
υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.

επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ
ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ
και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν
να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από
αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του
ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων
που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να
ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ
αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο
μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ
μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2.Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: από τθν παράδοςι τουσ
και εγκατάςταςθσ τουσ ςτο ςφςτθμα δθμόςιου φωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ, μζςα ςε
χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ κακϊσ και όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθ μελζτθ τθσ
Υπθρεςίασ
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί
από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ
χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ
αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε
τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.121

6.3 Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι

121

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ
Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν
απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Γείγμαηα – Γειγμαηολητία – Δπγαζηηπιακέρ εξεηάζειρ
Κάκε διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ
του ςτο ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ και εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, κα κατακζςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ Ρεριφζρειασ απευκυνόμενοσ προσ τθν Επιτροπι διενζργειασ για το παρόν
διαγωνιςμό, δφο (2) τουλάχιςτον δείγματα για κάκε τφπο και για όλουσ τουσ τφπουσ
φωτιςτικϊν που προςφζρει ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ Ρεριφζρεια δφναται κατά τθ διάρκεια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, να
τοποκετιςει, ςε προκακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, τθν οποία κα ανακοινϊςει πζντε (5)
θμζρεσ νωρίτερα, τα δφο φωτιςτικά από κάκε προςφερόμενο τφπο, για κάκε υποψιφιο
οικονομικό φορζα και να διενεργιςει με πιςτοποιθμζνο αναλυτι ενζργειασ, τθν
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αυτϊν.
Θ κατάκεςθ δειγμάτων προκειμζνου να αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι γίνεται
ςφμφωνα με το άρκρο 241 του Ν. 4412/2016.
Τα ανωτζρω δείγματα κα ςυνοδεφονται από I./ ςχετικι αίτθςθ, θ οποία κα κατατεκεί ςτο
πρωτόκολλο τθσ Ρεριφζρειασ και κα λαμβάνει μοναδικό αρικμό πρωτοκόλλου και ΛΛ./
Δελτίο Αποςτολισ με τθν ζνδειξθ «ΔΕΛΓΜΑ ΔΩΕΑΝ».
Σε κάκε δείγμα κα υπάρχει αυτοκόλλθτο με τον τφπο και κωδικό του προςφερόμενου
είδουσ του κάκε φωτιςτικοφ.
Θ μθ κατάκεςθ των ανωτζρω δειγμάτων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ και αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του
οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Θ κατάκεςθ των δειγμάτων πραγματοποιείται ςε ςφραγιςμζνθ ςυςκευαςία θ οποία κα
αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουκα :
ΑΡΟ : (ΡΛΘΘ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ)
ΡΟΣ : Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ-ΔΘΜΟΣΛΟΝΟΜΛΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
ΔΕΛΓΜΑΤΑ ΓΛΑ ΤΟΝ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ: «ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΟΔΟΦΩΤΛΣΜΟΥ Ρ.Δ.Ε &
ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ
ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΛΣΜΟΥ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ Ρ.Δ.Ε» και τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΚΟΥΝ»

6.5 Δγγςημένη λειηοςπγία ππομήθειαρ122
Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 4.1.2 τθσ παροφςασ.
122

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
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Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι
λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό
αυτόν από τθν ανακζτουςα αρχι123προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ
του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του
αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο
όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ θ ωσ άνω επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.5 Δμπιζηεςηικόηηηα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει
εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου και τθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν
γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ρεριφζρειασ.
Ειδικότερα:
● Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και
τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ ι/ και του Φορζα
Λειτουργίασ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά
ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τον Φορζα Λειτουργίασ ι θ
Ρεριφζρεια ωσ εμπιςτευτικά. Θ τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο
διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ
τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ
τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα.
● Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του με
τα ςυμφζροντα του Φορζα Λειτουργίασ ι τθσ Ρεριφζρειασ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ
Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτο Φορζα
Λειτουργίασ ι / και τθν Ρεριφζρεια, να τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και εγγράφων
και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και διοίκθςθ των εργαςιϊν κακϊσ και
ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν από αυτόν. Τα αρχεία αυτά

123

Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
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πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
● Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε
προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και
παραγωγικι λειτουργία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , ακόμθ και μετά τθ λιξθ των
εργαςιϊν, να επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτον Φορζα Λειτουργίασ και ςτα άτομα
που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ,
ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ
και ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ.
● Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που
τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ
και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ
«εμπιςτευτικά ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
● Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ,
διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ,
τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΑΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Ανηικείμενο ζύμβαζηρ-Σεσνικέρ
Ανηικαηάζηαζηρ Φυηιζηικών υμάηυν

Πποδιαγπαθέρ

Ειςαγωγι
Το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αποτελεί βαςικό
εκνικό ςτόχο ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ χϊρασ. Θ μείωςθ τθσ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, είναι ιςχυρά και οικονομικά
αποδοτικό μζςο για τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ, ενϊ εξακολουκεί να υπάρχει
ζνα ςθμαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ
υποδομζσ του Δθμοςίου
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ (εν ςυντομία: ΡΔΕ) είναι μία από τισ 13 περιφζρειεσ τθσ
Ελλάδασ. Αποτελείται από τουσ πρϊθν νομοφσ, πλζον περιφερειακζσ ενότθτεσ (Ρ.Ε.),
Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Θλείασ. Καταλαμβάνει ζκταςθ 11.336 τ.χμ. και ο πλθκυςμόσ
τθσ ανζρχεται, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, ςε 679.796 κατοίκουσ. Μεγαλφτερθ
πόλθ και πρωτεφουςά τθσ περιφζρειασ είναι θ Ράτρα. Μεγάλο ποςοςτό τθσ κατανάλωςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ Ρεριφζρειασ προζρχεται από το δίκτυο Οδοφωτιςμοφ, ενϊ
δαπανϊνται ςθμαντικά ποςά ετθςίωσ για τθ ςυντιρθςι του. Επιπλζον, θ λειτουργία του
δικτφου ζχει και ζνα περιβαλλοντικό κόςτοσ, το οποίο μεταφράηεται ςε υψθλζσ εκπομπζσ
CO2(0,52Kgr/KWh), ζκλυςθ κερμότθτασ από τα ίδια τα φωτιςτικά ςϊματα και μόλυνςθ του
περιβάλλοντοσ με βαρζα μζταλλα κατά τθν απόκεςθ των λαμπτιρων ςτουσ χϊρουσ
αποκομιδισ. Σθμειϊνεται πωσ ο πραγματικόσ χρόνοσ ηωισ του ςυμβατικοφ λαμπτιρα δεν
ξεπερνά τισ 5.000 – 10.000 ϊρεσ λειτουργίασ. Οι πρόςκετεσ απαιτιςεισ για μείωςθ του
διοξειδίου του άνκρακα κα ςυμβάλουν όχι μόνο ςτθ βελτίωςθ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ,
αλλά και ςτθν επίτευξθ πρόςκετων εςόδων μζςω τθσ μείωςθσ τθσ χριςθσ ενζργειασ.
Θ αλλαγι του κλίματοσ περιγράφεται ωσ μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ τθσ
ανκρωπότθτασ και το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) αποτελεί μία από τισ κφριεσ αιτίεσ τθσ.
Ωσ χριςτθσ ενζργειασ, θ ΡΔΕ ζχει ζνα ςθμαντικό ρόλο να παίξει, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ
διοξειδίου του άνκρακα.
Κφριοσ ςτόχοσ είναι ο επαναςχεδιαςμόσ του φωτιςμοφ τθσ ΡΔΕ για τθν αναβάκμιςθ του
Εκνικοφ Οδικοφ δικτφου τθσ ΡΔΕ. Βαςικι αρχι για τθν αναβάκμιςθ του δικτφου φωτιςμοφ
είναι θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςα από νζεσ
τεχνολογίεσ φωτιςμοφ και εξοπλιςμό μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ προσ όφελοσ τθσ ΡΔΕ και των
κατοίκων τθσ. Θ ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ ςτον οδοφωτιςμό αναλφεται ςτθν παροφςα
καταγραφι και ζχει ςτόχο τα εξισ:






Εξορκολογιςμό των επιπζδων φωτιςμοφ τθσ ΡΔΕ με κατθγοριοποίθςθ των οδϊν
τθσ ΡΔΕ ςφμφωνα με τα ςφγχρονα πρότυπα φωτιςμοφ (ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-1:2015).
Ρροςαρμογι των επιπζδων φωτιςμοφ ανάλογα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των
οδϊν για αςφάλεια και άνεςθ των πολιτϊν τθσ ΡΔΕ. Θ προςαρμογι των επιπζδων
φωτιςμοφ εναρμονίηεται ςτα ελάχιςτα απαιτοφμενα από τα πρότυπα οδοφωτιςμοφ
με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ του υπερφωτιςμοφ των οδϊν όπωσ επιτάςςουν τα
νζα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με φωτιςτικά τεχνολογίασ LED υψθλϊν
αποδόςεων.
Αναβάκμιςθ του επιπζδου φωτιςμοφ δθμιουργϊντασ κλίμα αςφάλειασ και
ευθμερίασ για τουσ κατοίκουσ τθσ ΡΔΕ.
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Ουςιαςτικά θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ χρθματοδοτείται από τθν μείωςθ τθσ ετθςίασ
δαπάνθσ οδοφωτιςμοφ (φωτιςμοφ των κφριων οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ), εξ αιτίασ
τθσ εγκατάςταςθσ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και τθσ πολφ χαμθλότερθσ κατανάλωςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ.
Λαμβανομζνου υπόψθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ το οποίο όπωσ αναλφεται
λεπτομερϊσ κατωτζρω κι αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αντικατάςταςθ 12.455 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, ςτθν προμικεια του
περιγραφόμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ, τοφτθ είναι μεικτι ςφμβαςθ, κακϊσ αφορά προμικεια υλικϊν και παροχι
υπθρεςιϊν. Κακϊσ όπωσ προκφπτει από τον αναλυτικό ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ
ςφμβαςθσ θ αξία των περιγραφόμενων προμθκειϊν είναι πολφ υψθλότερθ από τθν αξία
των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν,κφριο αντικείμενο τθσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ είναι θ
προμικεια. Σφμφωνα δε με τθν πάγια νομολογία των ελλθνικϊν Δικαςτθρίων γίνεται δεκτό
ότι ο προεξζχων χαρακτιρασ και άρα ο κφριοσ χαρακτιρασ μίασ μικτισ ςφμβαςθσ
προκφπτει από το φυςικό αντικείμενο αυτισ προζχοντοσ κι όχι από το οικονομικό κριτιριο
των διακριτϊν μερϊν που τθν απαρτίηουν μόνον. Συνεπϊσ θ παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ
τόςο λόγω του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ αφενόσ όςο και λόγω του κυρίου και
προεξζχοντοσ χαρακτιρα τθσ που είναι αυτόσ τθσ προμικειασ ειδϊν κα ανατεκεί ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν, βάςει τθσ παρ.2 του άρκρου 4 του Ν. 4412/16.
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Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα υλοποιιςει τον οριςτικό ςχεδιαςμό,
και ςυγκεκριμζνα κα υλοποιιςει α) τθν προμικεια , καταςκευι, ςυντιρθςθ, λειτουργία
/διαχείριςθ του ςυςτιματοσ και των υποδομϊν οδοφωτιςμοφ του περιφερειακοφ οδικοφ
δικτφου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων ειδικϊν ςυςτθμάτων
ελζγχου (τθλεδιαχείριςθ) μετά των απαραίτθτων ςυνοδευτικϊν εργαςιϊν με ςτόχο τθσ
ενεργειακι αναβάκμιςθ και απόδοςθ αυτοφ κακϊσ και β) τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ του περιφερειακοφ οδικοφ
δικτφου τθσ Ρεριφζρειασ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, όπωσ
περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ
μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ .
Θ ςυνολικι προκεςμία ολοκλιρωςθσ των προμθκειϊν και των αντίςτοιχων εργαςιϊν μζχρι
τθν ζναρξθ λειτουργίασ του αναβακμιςμζνου ςυςτιματοσ και των υποδομϊν οδοφωτιςμοφ
εκτιμάται, κατά μζγιςτο, ςε δϊδεκα μινεσ, αρχόμενθ από τθν θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ
τθσ Σφμβαςθσ.
Ειδικότερα το αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνει τα κάτωκι Τμιματα :

Τμιμα A: Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων
Α.1 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ 12.455 τεμαχίων
φωτιςτικϊν ςωμάτων
Ο ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν αντικατάςταςθ 12.455 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, όπωσ
αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτθν παροφςα μελζτθ και κα υλοποιιςει το ςφνολο των
προβλεπόμενων ςτθ μελζτθ εργαςιϊν για τθν εγκατάςταςθ και αναβάκμιςθ των
απαιτοφμενων υποδομϊν. Επιπλζον κα προβεί ςτθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν/φκορϊν
που αφοροφν ςτισ εν λόγω υποδομζσ οδοφωτιςμοφ του οδικοφ δικτφου, και κα
εξαςφαλίςει τθν παροχι των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ
λειτουργίασ του Συςτιματοσ Φωτιςμοφ, θ εγκατάςταςθ πρζπει να ολοκλθρωκεί μζςα ςε
ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Α.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του
οδοφωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του πάγιου κινθτοφ
εξοπλιςμοφ που κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν απρόςκοπτθ, αςφαλι και ςφγχρονθ
λειτουργία του Συςτιματοσ Φωτιςμοφ και τθν παροχι των υπθρεςιϊν, κακϊσ κα αναλάβει
τθν προμικεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθλε-διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ
λειτουργίασ του.

Α.3 Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Συςτιματοσ Φωτιςμοφ (όχι δικτφου), θ
οποία ςυνίςταται κατά βάςθ ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για
10 ζτθ (δζκα) ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ του Τμιματοσ Α.1
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Τμιμα Β: Συντιρθςθ και επιςκευι του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για
τθν ομαλι λειτουργία τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυνόλου των φκορϊν, ηθμιϊν
του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ οι οποίεσ ενδζχεται να καταςτιςουν προβλθματικι τθ
ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ. Δεδομζνου του
γεγονότοσ , ότι θ ςθμερινι καταγραφι ιταν είναι εικόνα ςτιγμισ με αποτζλεςμα να μθν
διαςφαλίηεται θ ςωςτι προεκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ εργαςίασ ο
ανάδοχοσ κα εκτελζςει ενιαία για ολόκλθρο το διάςτθμα τισ εργαςίεσ που περιλαμβάνουν
όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ πλιρουσ περαιωμζνθσ και ζντεχνθσ κατά
είδοσ μονάδασ εργαςίασ ςφμφωνα με τα υπό των κανονιςμϊν προβλεπόμενα όπωσ
προδιαγράφονται ςτα Τεφχθ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ για
χρονικό διάςτθμα 3 (τριϊν) ετϊν .

Αναλυτικι Ρεριγραφι τθσ Σφμβαςθσ
ΤΜΗΜΑ A: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Α.1 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ 12.455 τεμαχίων
φωτιςτικϊν ςωμάτων,
Ο ανάδοχοσ κα υλοποιιςει τθν αντικατάςταςθ 12.455 τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, το
ςφνολο των προβλεπόμενων ςτισ μελζτεσ εργαςιϊν για τθν εγκατάςταςθ και αναβάκμιςθ
των απαιτοφμενων υποδομϊν. . Επιπλζον
κα προβεί ςτθν αποκατάςταςθ των
βλαβϊν/φκορϊν που αφοροφν ςτισ εν λόγω υποδομζσ οδοφωτιςμοφ του οδικοφ
δικτφου,ςτθν αποκατάςταςθ των
βλαβϊν/φκορϊν που αφοροφν ςτισ υποδομζσ
οδοφωτιςμοφ του εν λόγω οδικοφ δικτφου, κακϊσ και κα εξαςφαλίςει και τθν παροχι των
υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ λειτουργίασ του Συςτιματοσ
Φωτιςμοφ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ δικτφου οδοφωτιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Στον Ρίνακα 1 παρουςιάηεται το πλικοσ των κζςεων των φωτιςτικϊν ςθμείων
διαχωριςμζνο ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα:

Ρίνακασ 1 Ρλικοσ κζςεων φωτιςτικϊν ςθμείων ανά περιφερειακι ενότθτα

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΛΗΘΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ

ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑ

2784

ΑΧΑΪΑ

3104

ΘΛΕΛΑ

3039

ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

8927
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ΡΛΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

2784
31%

3039
34%

ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑ
ΑΧΑΪΑ

3104
35%

ΘΛΕΛΑ

Σθμείωςθ: Το παραπάνω ςφνολο κζςεων φωτιςτικϊν ςθμείων είναι
διαφοροποιθμζνο από το ςφνολο των φωτιςτικϊν ςωμάτων επειδι ςε ζνα
φωτιςτικό ςθμείο μπορεί να είναι εγκατεςτθμζνα περιςςότερα από ζνα φωτιςτικά
ςϊματα.
Στον Ρίνακα 2 γίνεται διαχωριςμόσ του πλικουσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ανά
Ρεριφερειακι ενότθτα:
Ρίνακασ 2 : Ρλικοσ Φωτιςτικϊν ςωμάτων ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

ΠΛΗΘΟ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ
ΩΜΑΣΩΝ

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

3641

ΑΥΑΪΑ

4205

ΗΛΔΙΑ

4609

ΤΝΟΛΟ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

12455

ΡΛΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
3641
29%

4609
37%

ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑ
ΑΧΑΪΑ

4205
34%

ΘΛΕΛΑ
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Στον Ρίνακα 3 γίνεται διαχωριςμόσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ανά τεχνολογία και
ιςχφ λαμπτιρα:
Ρίνακασ 3 Ρλικοσ φωτιςτικϊν ςωμάτων ανά ιςχφ λαμπτιρα/ φωτιςτικοφ ςϊματοσ
ΙΣΧΥΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΛΑΜΡΤΗΩΝ/ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΡΛΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

LED 150W

98

LED 205W

411

Ναηξίνπ 250W

7717

Ναηξίνπ 400W

4229

ύνολο

12455

ΡΛΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΙΣΧΥ
98
411
3%

1%

4229
34%

150 WATT
205 WATT

7717
62%

250 WATT
400 WATT

Στον Ρίνακα 4 παρουςιάηεται ο τρόποσ ςτιριξθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων
Πίνακαρ 4 Σξόπνο ζηήξημεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ
ΣΡΟΠΟ ΣΗΡΙΞΗ
ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΙΣΟ ΜΔ
ΒΡΑΥΙΟΝΑ
ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΙΣΟ ΥΩΡΙ
ΒΡΑΥΙΟΝΑ ΜΔ
ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ
ΦΩΣΙΣΙΚΟ
ΟΡΟΦΗ ΠΡΟΒΟΛΔΙ ΚΑΣΩ
ΑΠΌ ΓΙΑΒΑΗ

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΑΥΑΪΑ

ΗΛΔΙΑ

ΤΝΟΛΟ

2.304

3.107

2.514

7.925

56

0

0

56

0

33

0

33
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ΟΡΟΦΗ ΗΡΑΓΓΑ
ΣΙΜΔΝΣΔΝΙΟ ΙΣΟ ΜΔ
ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΒΡΑΥΙΟΝΑ
ΣΗΝ ΚΟΡΤΦΗ
ΔΠΙΣΟΙΥΟ
ΤΝΟΛΟ

660

265

1.032

1.957

621

684

1.063

2.368

0

116
4.205

0

4.609

116
12.455

3.641

ΤΟΡΟΣ ΣΤΗΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
116
1%

ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΣ ΛΣΤΟΣ ΜΕ
ΒΑΧΛΟΝΑ

2368
19%

1957
16%

7925
64%

ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΣ ΛΣΤΟΣ ΧΩΛΣ
ΒΑΧΛΟΝΑ ΜΕ
ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ
ΦΩΤΛΣΤΛΚΟ
ΟΟΦΘΣ ΡΟΒΟΛΕΛΣ ΚΑΤΩ
ΑΡΠ ΔΛΑΒΑΣΘ

ΟΟΦΘΣ ΣHΑΓΓΑΣ

56
0%

33
0%

Στον Ρίνακα 5 παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων:
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Πίνακαρ 5 Καηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΑΥΑΪΑ

ΗΛΔΙΑ

ΤΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΙΑ ΙΣΟΤ

8

10

2

20

ΑΠΟΤΙΑ ΚΔΛΤΦΟΤ

42

31

99

172

ΑΠΟΤΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΑ

16

0

16

ΘΑΜΠΟ

978

871

1290

3139

ΚΑΛΟ

2300

2711

2469

7480

ΠΑΜΔΝΟ

313

566

749

1628

ΑΘΡΟΙΜΑ

3641

4205

4609

12455

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
172
20
2%

0%
1628
13%

16
0%

ΑΡΟΥΣΛΑ ΛΣΤΟΥ

3139
25%

ΑΡΟΥΣΛΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΑΡΟΥΣΛΑ ΛΑΜΡΤΘΑ
ΚΑΜΡΟ

7480
60%

ΚΑΛΟ
ΣΡΑΣΜΕΝΟ

ηνλ Πίνακα 6 παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ηζηώλ:

Ρίνακασ 6 Κατάςταςθ ιςτϊν
ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΣΩΝ
ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
ΑΠΟΤΙΑ ΒΡΑΥΙΟΝΑ

ΑΥΑΪΑ

ΗΛΔΙΑ

ΤΝΟΛΟ

0

0

1

1

114

320

164

598

8

10

2

20

3514

3830

4425

11769

ΚΟΤΡΙΑΜΔΝΟ

0

1

0

1

ΣΡΑΒΟ ΙΣΟ

0

14

6

20

ΑΠΟΤΙΑ ΘΤΡΙΓΑ
ΑΠΟΤΙΑ ΙΣΟΤ
ΚΑΛΟ
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ΣΡΑΜΜΔΝΟ ΒΡΑΥΙΟΝΑ
ΤΝΟΛΟ

5

30

11

46

3641

4205

4609

12455

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΣΤΩΝ
20

1
0%

20
0%

0%

46
0%

ΑΡΟΥΣΛΑ ΒΑΧΛΟΝΑ

1
0%

598; 5%

ΑΡΟΥΣΛΑ ΚΥΛΔΑΣ
ΑΡΟΥΣΛΑ ΛΣΤΟΥ
ΚΑΛΟ
ΣΚΟΥΛΑΣΜΕΝΟ

11769
95%

ΣΤΑΒΟΣ ΛΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΧΛΟΝΑΣ

Στον Ρίνακα 7 παρουςιάηεται θ ςυνολικι ιςχφσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ανά
περιφερειακι ενότθτα:
Ρίνακασ 7 Συνολικι ιςχφσ φωτιςτικϊν ςωμάτων ανά περιφερειακι ενότθτα
ΤΝΟΛΙΚΗ ΙΥΤ ΤΦΙΣΑΜΔΩΝ
ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ

Row Labels

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 964818
ΑΥΑΪΑ

1022316

ΗΛΔΙΑ

1105830

ΤΝΟΛΟ

3092964

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
1105830
36%

964818
31%
ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑ
ΑΧΑΪΑ

1022316
33%

ΘΛΕΛΑ
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Στον Ρίνακα 8 παρουςιάηονται τα πίλλαρ ανά Ρεριφερειακι ενότθτα:
Ρίνακασ 8 Ρλικοσ πίλλαρ ανά Ρεριφερειακι ενότθτα
PILLAR
AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑNIA 132
ΑΥΑΪΑ

167

ΗΛΔΙΑ

143

ΤΝΟΛΟ

442

PILLAR
143; 32% 132; 30%

AITΩΛΟΑΚΑΝΑNIA
ΑΧΑΪΑ

167; 38%

ΘΛΕΛΑ

Τζλοσ, ςτον Ρίνακα 9 παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των πίλλαρσ:
Ρίνακασ 9 Κατάςταςθ πίλλαρ
ΚΑΣΑΣΑΗ
ΠΙΛΛΑΡ
ΚΑΚΗ

151

ΚΑΛΗ

222

ΚΟΤΡΙΑΜΔΝΟ

69

ΤΝΟΛΟ

442
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΙΛΛΑ
69
16%

151
34%
ΚΑΚΘ
ΚΑΛΘ

222
50%

ΣΚΟΥΛΑΣΜΕΝΟ

Υπολογιςμόσ ετιςιασ κατανάλωςθσ οδοφωτιςμοφ
Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το ςφνολο των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων
που καταγράφθκαν ανά φωτιςτικό ςϊμα λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ απϊλειεσ του
κυκλϊματοσ των λαμπτιρων (ballast κλπ) .
ΡΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α/Α

Υφιςτάμενθ τεχνολογία Φ/Σ Συντομο& Λαμπτιρων
γραφία

Τεμάχια

Λςχφσ
Λςχφσ
Λαμπτιρα Συςτιματοσ

1

Φωτιςτικό
οδοφωτιςμοφ
βραχίονα με
Νατρίου

ςϊμα
τφπου
Na400W
λαμπτιρα

4,229

400.00

480.00

2

Φωτιςτικό
οδοφωτιςμοφ
βραχίονα με
Νατρίου

ςϊμα
τφπου
Na250W
λαμπτιρα

7,661

250.00

300.00

3

Φωτιςτικό ςϊμα κορυφισ

PT250W

56

250.00

300.00

4

Φωτιςτικό ςϊμα LED

LED 205W

411

205.00

205.00

5

Φωτιςτικό ςϊμα LED

LED 150W

98

150.00

150.00

Ρίνακασ 10 Κατανάλωςθ υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων

Στον Ρίνακα 11 παρουςιάηονται τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ τθσ
κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων που πρόκειται
να αντικαταςτακοφν.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των υφιςτάμενων
φωτιςτικϊν ςωμάτων λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω δεδομζνα ςφμφωνα με το
υπόδειγμα μελζτθσ οδοφωτιςμοφ του ΚΑΡΕ :


Θμεριςιεσ ϊρεσ λειτουργίασ φωτιςτικοφ ςϊματοσ: 11,90 ϊρεσ/24ωρο, ιτοι 4.343,5
ϊρεσ ανά ζτοσ



Κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ: 0,15 €/kWh
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Τεχνολογία
Λαμπτιρα/
Φωτιςτικοφ
Σϊματοσ

Λςχφσ
Συμβατικοφ
Λαμπτιρα

Λςχφσ
Συμβατικο
φ
Συςτιματο
σ
Φωτιςτικο
φ

(W)

(W)

ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικόσ
αρικμόσ
ςε
λειτουργία

Ϊρεσ
λειτουργί
ασ

Συνολικι
κατανάλωςθ
θλεκτρικισ
ενζργειασ
(Γ x Δ x ΣΤ)

Κόςτοσ
θλεκτρικισ
ενζργειασ

Ετιςια
Δαπάνθ
(Η xH)

Ϊρεσ

kWh

€/kWh

€/ζτοσ

12,455

19,302,405.41

2,895,360.81

Φωτιςτικό ςϊμα
οδοφωτιςμοφ με
λαμπτιρα
Νατρίου 250W

250

300.00

5,207

4,343.50

6,784,981.35

0.1500

1,017,747.20

Φωτιςτικό ςϊμα
οδοφωτιςμοφ με
λαμπτιρα
Νατρίου 250W

250

300.00

2,454

4,343.50

3,197,684.70

0.1500

479,652.71

Φωτιςτικό ςϊμα
οδοφωτιςμοφ με
λαμπτιρα
Νατρίου 400W

400

480.00

1,448

4,343.50

3,018,906.24

0.1500

452,835.94

Φωτιςτικό ςϊμα
οδοφωτιςμοφ με
λαμπτιρα
Νατρίου 400W

400

480.00

2,781

4,343.50

5,798,051.28

0.1500

869,707.69

Φωτιςτικό ςϊμα
παραδςιακοφ
τφπου
με
λαμπτιρα
Νατρίου 250W

250

300.00

56

4,343.50

72,970.80

0.1500

10,945.62

Φωτιςτικό ςϊμα
LED 150W

150

150.00

98

4,343.50

63,849.45

0.1500

9,577.42

Φωτιςτικό ςϊμα
LED 205W

205

205.00

136

4,343.50

121,096.78

0.1500

18,164.52

Φωτιςτικό ςϊμα
LED 205W

205

205.00

275

4,343.50

244,864.81

0.1500

36,729.72

Ρίνακασ 11 Συγκεντρωτικόσ πίνακασ εκτίμθςθσ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των
υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων που πρόκειται να αντικαταςτακοφν

Κακοριςμόσ Τυπικϊν Οδϊν (Ρεριοχζσ Αξιολόγθςθσ)
Από το ςφνολο των οδϊν τθσ ΡΔΕ ζγινε διαχωριςμόσ και κακορίςτθκαν αντιπροςωπευτικζσ
τυπικζσ οδοί (κατθγοριοποίθςθ οδϊν) βάςει των γεωμετρικϊν και κυκλοφοριακϊν
χαρακτθριςτικϊν τουσ και προτάςεισ αντικατάςταςθσ του υφιςτάμενου οδοφωτιςμοφ με
φωτιςτικά ςϊματα νζασ τεχνολογίασ LED ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο CEN/TR
13201-1.
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Επιλζχκθκαν αντιπροςωπευτικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλόλθτασ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED. Οι
αντιπροςωπευτικοί δρόμοι αυτοί, αποκαλοφμενοι πλζον τυπικζσ οδοί, αποτελοφν το κφριο
υπόβακρο τθσ φωτοτεχνίασ. Κάκε τυπικι οδόσ κατθγοριοποιείται ςε κλάςθ φωτιςμοφ.
Θ επιλογι των τυπικϊν οδϊν πραγματοποιικθκε με βάςθ τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά
τουσ, όπωσ θ κυκλοφοριακι ροι, θ ταχφτθτα κυκλοφορίασ, οι κφριοι χριςτεσ των οδϊν, θ
παρουςία ςτακμευμζνων οχθμάτων, ο περιβάλλοντασ φωτιςμόσ και ο αρικμόσ των
διαςταυρϊςεων ανά χιλιόμετρο.
Οι τυπικζσ οδοί που επιλζχκθκαν, ο αντίςτοιχοσ χαρακτθριςμόσ τουσ και τα απαραίτθτα
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τουσ για τθν ολοκλθρωμζνθ φωτοτεχνικι προςζγγιςθ
παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα.
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α/α Τυπικι Οδόσ

1

Ρλάτοσ
(Λωρίδεσ
Κυκλοφορ.)

οδοφ Διάταξθ
φωτιςτικϊν
ςωμάτων

Τυπικι Οδόσ 1 24,0 m (4)

Απόςταςθ
Φψοσ
μεταξφ των φωτιςτικϊν
ιςτϊν
ςωμάτων

Μικοσ βραχίονα Αρικμόσ φωτιςτικϊν
φωτιςτικϊν
ςωμάτων ανά ιςτό
ςωμάτων

Νθςίδα (2,0m)

30,0 m

12,0 m

+1,80 m

2 (βραχίονα)

(ςυνολικό
πλάτοσ
δρόμου
με
τθ
νθςίδα)
2

Τυπικι Οδόσ 2 10,0 m (2)

Μονόπλευρθ

30,0 m

10,0 m

+1,50 m

1 (βραχίονα)

3

Τυπικι Οδόσ 3 16,0 m (2)

Αμφίπλευρθ

34,0 m

12,0 m

+1,50 m

1 (βραχίονα)

4

Τυπικι Οδόσ 4 22,0 m (4)

Νθςίδα (2,0m)

30,0 m

12,0 m

+1,50 m

2 (βραχίονα)

(ςυνολικό
πλάτοσ
δρόμου
με
τθ
νθςίδα)
5

Τυπικι Οδόσ 5 9,0 m (2)

Μονόπλευρθ

34,0 m

12,0 m

+1,50 m

1 (βραχίονα)

6

Τυπικι Οδόσ 6 16,0 m (2)

Αμφίπλευρθ

32,0 m

12,0 m

+1,50 m

1 (βραχίονα)

7

Τυπικι Οδόσ 7 11,0 m (2)

Μονόπλευρθ

30,0 m

10,0 m

+1,50 m

1 (βραχίονα)

8

Τυπικι Οδόσ 8 24,0 m (4)

Αμφίπλευρθ

38,0 m

12,0 m

+1,50 m

1 (βραχίονα)

Ρίνακασ 12 Τυπικζσ οδοί – Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά και χαρακτθριςμόσ τουσ
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Ακόμα κατθγοριοποιικθκαν τρεισ (3) τυπικοί κόμβοι οι οποίοι ςχεδιάςτθκαν ςε dwg με
χριςθ του ςχεδιαςτικοφ προγράμματοσ AutoCAD.

Επιπλζον, παρατθρικθκαν:
o

Για τα φωτιςτικά οροφισ που βρίςκονται ςε ςιραγγεσ ζγινε αντιςτοίχιςθ ιςχφοσ και
φωτεινισ ροισ.

o

Για τα 56 τεμάχια παραδοςιακά φωτιςτικά προτείνεται θ αντικατάςταςθ τουσ με
νζα παραδοςιακά φωτιςτικά LED

Κατθγοριοποίθςθ Οδϊν

Γενικζσ αρχζσ του οδικοφ φωτιςμοφ
Στθν παροφςα παράγραφο αναπτφςςονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ απαιτείται μια
αναβάκμιςθ και ςωςτι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ, κακϊσ και τουσ ςτόχουσ τουσ οποίουσ
αυτι εξυπθρετεί.
Μια εγκατάςταςθ οδικοφ φωτιςμοφ ζχει ςαν κφριο ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτο
οδικό δίκτυο κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Αυτό επιτυγχάνεται προςδίδοντασ ςυνκικεσ
καλισ ορατότθτασ ςτουσ χριςτεσ του οδικοφ δικτφου.
Ο ςωςτόσ οδικόσ φωτιςμόσ δθμιουργεί ζνα περιβάλλον κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ςτο
οποίο οι οδθγοί είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν ζγκαιρα και με ακρίβεια τα όρια και τα τυχόν
εμπόδια, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να αντιδροφν ζγκαιρα και με αςφάλεια. Επίςθσ, θ
εγκατάςταςθ οδικοφ φωτιςμοφ ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ μιασ ομαλισ κυκλοφοριακισ ροισ,
παρζχοντασ μια κατά το δυνατόν πλιρθ και ανεμπόδιςτθ εικόνα των γεωμετρικϊν και
κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ οδοφ και δυνατότθτεσ αςφαλοφσ οδιγθςθσ.
Μία εγκατάςταςθ φωτιςμοφ πρζπει να παρζχει ςτον οδθγό τθ δυνατότθτα να ελζγχει :
-

Τθν κατάςταςθ του δρόμου ςτο τμιμα που κα διανφςει τα επόμενα 5 ωσ 10 sec.

-

Τθ κζςθ του οχιματοσ και τθν κίνθςι του για το παραπάνω τμιμα.

-

Τθ κζςθ και τθν κίνθςθ των άλλων οχθμάτων, τα οποία ιδθ χρθςιμοποιοφν το
τμιμα αυτό.

-

Τθν φπαρξθ τυχόν εμποδίων ςτο οδόςτρωμα ςτο εν λόγω τμιμα.

-

Τθ ςιμανςθ του δρόμου.

-

Τισ διαβάςεισ πεηϊν.

-

Τουσ ιςόπεδουσ και ανιςόπεδουσ κόμβουσ

Ζτςι ο οδθγόσ ενόσ κινοφμενου οχιματοσ ζχει τθ δυνατότθτα να προςλαμβάνει επαρκι
οπτικι πλθροφορία για τθ ςυνεχϊσ διαφοροποιοφμενθ εικόνα μπροςτά του, ϊςτε να
μπορεί να προχωριςει με αςφάλεια, με λογικι ταχφτθτα κίνθςθσ και να αντιδρά εγκαίρωσ
ςτθ ςιμανςθ κάνοντασ τουσ ςωςτοφσ ελιγμοφσ.
Στόχοσ του φωτιςμοφ είναι θ δθμιουργία ενόσ φωτεινοφ περιβάλλοντοσ και θ
μεγιςτοποίθςθ τθσ αντίκεςθσ φωτεινότθτασ μεταξφ των αντικειμζνων και του
περιβάλλοντοσ, μζςα ςτο οποίο γίνονται ορατά.
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Ο οδικόσ φωτιςμόσ είναι μία ςθμαντικι παράμετροσ αςφάλειασ και αποδοτικισ
λειτουργίασ του οδικοφ δικτφου με τθν προχπόκεςθ όμωσ να είναι αποτελεςματικόσ,
δθλαδι να ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά των εκνικϊν και διεκνϊν προδιαγραφϊν, οι
οποίεσ εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ.

Βαςικζσ ζννοιεσ για τον οδοφωτιςμό
Οι δρόμοι φωτίηονται από φωτιςτικά ςϊματα που είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε ςτφλουσ. Οι
απαιτιςεισ για τον φωτιςμό των διαφόρων δρόμων εξαρτϊνται από τα γεωμετρικά τουσ
χαρακτθριςτικά, τθν πυκνότθτα κυκλοφορίασ, και τισ ταχφτθτεσ που αναπτφςςονται.
Με βάςθ αυτά τα χαρακτθριςτικά οι δρόμοι κατατάςςονται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ. Τα
μεγζκθ που κακορίηουν τισ κατθγορίεσ αυτζσ είναι τα ακόλουκα:
-

Θ φωτεινότθτα (L - μετράται ςε cd/m²)

-

Θ ομοιομορφία φωτεινότθτασ (Uo, Ul)

-

Θ κάμβωςθ (ΤΛ) του περιβάλλοντοσ φωτιςμοφ

-

Θ αντίκεςθ φωτεινότθτασ περιβάλλοντοσ χϊρου (SR-SurroundRatio).

 Φωτεινότθτα (Luminance, L)
Θ φωτεινότθτα ορίηεται ςαν το πθλίκο τθσ ζνταςθσ τθσ φωτεινισ πθγισ ςτθν κατεφκυνςθ
του παρατθρθτι προσ το εμβαδόν τθσ επιφανείασ τθσ πθγισ που βλζπει ο παρατθρθτισ,
δθλαδι L = I/S, όπου Λ και S θ επιφάνειά τθσ. Είναι θ φωτεινι ζνταςθ που ανακλάται από
μία μοναδιαία επιφάνεια ςε μία κακοριςμζνθ διεφκυνςθ.
Σε αντίκεςθ με το φωτιςμό, που εκφράηει τθν ποςότθτα τθσ φωτεινισ ροισ θ οποία
προςπίπτει ςτο οδόςτρωμα, θ φωτεινότθτα είναι το μζτρο τθσ ποςότθτασ τθσ φωτεινισ
ζνταςθσ, θ οποία ανακλάται από το οδόςτρωμα προσ το μάτι του παρατθρθτι. Θ μονάδα
μζτρθςθσ τθσ φωτεινότθτασ είναι θ Candela ανά τετραγωνικό μζτρο (cd/m2).
 Ομοιομορφία φωτεινότθτασ (Uniformity, U)
Θ ομοιομορφία εκφράηεται για διεφκυνςθ κάκετθ ςτθν διεφκυνςθ του παρατθρθτι
(εγκάρςια ομοιομορφία) και για διεφκυνςθ που ςυμπίπτει με τθν διεφκυνςθ του
παρατθρθτι (διαμικθσ ομοιομορφία). Για να είναι ζνα αντικείμενο ορατό πάνω ςτο
οδόςτρωμα, πρζπει θ κατανομι τθσ φωτεινότθτασ ςε αυτό να είναι ομοιόμορφθ.
Διακρίνονται τρεισ ςυντελεςτζσ ομοιομορφίασ :
Γενικόσ ςυντελεςτισ ομοιομορφίασ Uo. Αυτόσ ορίηεται ςαν ο λόγοσ Lmin/Lmed, ι
Lmin/Lmax, όπου Lmin, Lmed, Lmax είναι θ ελάχιςτθ, θ μζςθ και θ μζγιςτθ φωτεινότθτα
αντίςτοιχα ςτο ςφνολο τθσ εξεταηόμενθσ επιφάνειασ.
Συντελεςτισ διαμικουσ ομοιομορφίασ Ul. Αυτόσ ορίηεται ςαν ο μικρότεροσ λόγοσ
Lmin/Lmax ςε ευκείεσ παράλλθλεσ προσ τον άξονα τθσ οδοφ. Θ ανεπαρκισ διαμικθσ
ομοιομορφία επθρεάηει αρνθτικά τθν άνεςθ και τθν αςφάλεια.
Συντελεςτισ εγκάρςιασ ομοιομορφίασ Uv. Αυτόσ ορίηεται ςαν ο μικρότεροσ λόγοσ
Lmin/Lmax ςε ευκείεσ κάκετεσ προσ τον άξονα τθσ οδοφ. Θ καλι εγκάρςια ομοιομορφία
επιτρζπει ςτον οδθγό να διακρίνει με ευκρίνεια τθν επιφάνεια τθσ οδοφ ςε όλο τθσ το
πλάτοσ.
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 Θάμβωςθ (Glare, G)
Θ κάμβωςθ δθμιουργείται όταν οι ςυνκικεσ ορατότθτασ είναι τζτοιεσ ϊςτε κάποιοσ να
αιςκάνεται ενόχλθςθ και μείωςθ τθσ ικανότθτασ να διακρίνει αντικείμενα εξαιτίασ τθσ μθ
κατάλλθλθσ κατανομισ τθσ φωτεινότθτασ ι εξαιτίασ υπερβολικϊν αντικζςεων
φωτεινότθτασ.
Θ κάμβωςθ παρουςιάηεται με τρεισ μορφζσ :
-

απόλυτθ κάμβωςθ (Dazzle),

-

ψυχολογικι κάμβωςθ ι κάμβωςθ ενόχλθςθσ (Psychological Glaree, Discomfort Glare).

-

φυςιολογικι κάμβωςθ ι κάμβωςθ ανικανότθτασ (Physiological Glare , Disability Glare.

 Αντίκεςθ φωτεινότθτασ (Contrast, C)
Θ αντίκεςθ τθσ φωτεινότθτασ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ φωτεινότθτασ του αντικειμζνου
και τθσ φωτεινότθτασ του περιβάλλοντοσ , μζςα ςτο οποίο αυτό είναι ορατό. Αυτι θ
διαφορά λαμπροτιτων αποτελεί τθν αντίκεςθ φωτεινότθτασ και δίδεται από τθν εξίςωςθ:
C = (Lo – Lb) / Lb, όπου Lo είναι θ φωτεινότθτα του αντικειμζνου και Lb θ φωτεινότθτα του
περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο μπορεί το αντικείμενο να γίνει ορατό (φόντο).
Είναι αντιλθπτό ότι θ αναγνϊριςθ των αντικειμζνων βαςίηεται ςτθ διαφορά φωτεινότθτασ
των αντικειμζνων και του περιβάλλοντόσ τουσ.
Θ τιμι τθσ αντίκεςθσ φωτεινότθτασ κυμαίνεται από –1 ωσ + ∞. Στισ κετικζσ τιμζσ το
αντικείμενο εμφανίηεται ςα φωτεινι εικόνα μζςα ςε ζνα ςκοτεινό περιβάλλον. Συνικωσ ο
οδθγόσ αναγνωρίηει ζνα αντικείμενο ςα ςκοτεινι φιγοφρα μζςα ςτο φωτεινό περιβάλλον
τθσ επιφάνειασ του οδοςτρϊματοσ (αρνθτικζσ τιμζσ αντίκεςθσ).
Υπάρχει ακόμθ και ο ςυντελεςτισ αντίκεςθσ φωτεινότθτασ (ContrastCoefficient, qc) ο
οποίοσ ορίηεται από τθν εξίςωςθ : qc = L / EV όπου, L, θ μζςθ φωτεινότθτα τθσ επιφάνειασ
του δρόμου και EV, ο κατακόρυφοσ φωτιςμόσ ενόσ αντικειμζνου 0,2 m πάνω από τθν
επιφάνεια του δρόμου, το οποίο αντικρίηει τθν κυκλοφορία που το προςεγγίηει.

Στθν παροφςα καταγραφι γίνεται πρόταςθ αναδιαμόρφωςθσ του θλεκτροφωτιςμοφ τθσ
ΡΔΕ.
Θ κατθγοριοποίθςθ βαςίηεται ςτθν τελευταία ανακεϊρθςθ του προτφπου φωτιςμοφ
δρόμων ΕΝ 13201 και ςυγκεκριμζνα ςτα πρότυπα:
 CEN / TR 13201-1: Road lighting - Part 1: Guidelines on selection of lighting classes
 EN 13201-2: Road lighting - Part 2: Performance Requirements
Θ κατθγοριοποίθςθ των τμθμάτων βαςίςτθκε ςτθν παραδοχι οριςμζνων παραμζτρων
ειςόδου όπωσ:


ταχφτθτα ςχεδιαςμοφ,



κυκλοφοριακι χωρθτικότθτα τθσ οδοφ,



είδοσ χρθςτϊν τθσ οδοφ,



φπαρξθ διαχωριςτικισ νθςίδασ,



πυκνότθτα κόμβων,
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λαμπρότθτα περιβάλλοντοσ χϊρου,



δυςκολία εγχειριματοσ πλοιγθςθσ.

Κατά μικοσ των υπό εξζταςθ τμθμάτων προζκυψαν διαφορετικζσ κλάςεισ λαμπρότθτασ (Μ)
και οριηόντιασ ζνταςθσ φωτιςμοφ (P, C) κατά CΕΝ / TR 13201-1. Θ επιλογι τθσ κατθγορίασ
κλάςθσ φωτιςμοφ πραγματοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθ το ςκοπό για τον οποίο θ κάκε
κατθγορία προορίηεται.
Οι κλάςεισ φωτιςμοφ τθσ κατθγορίασ M επιλζγονται κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου οι
κφριοι χριςτεσ τθσ οδοφ είναι μθχανοκίνθτα οχιματα και ςθμαςία ζχει ο φωτιςμόσ για
τθν αςφαλι πλοιγθςθ των οδθγών. Τζτοιεσ οδοί είναι κυρίωσ αυτοκινθτόδρομοι,
επαρχιακοί οδοί, λεωφόροι ι οδοί εντόσ αςτικϊν περιοχϊν με ςαφι διαχωριςμό τθσ
επιφάνειασ χριςθσ από τθν επιφάνεια χριςθσ άλλων χρθςτϊν (π.χ. με τθν φπαρξθ
πεηοδρομίων, διαχωριςτικϊν νθςίδων κ.ά.).
Συνεπϊσ, θ κατθγορία Μ περιλαμβάνει λεωφόρουσ, αυτοκινθτόδρομουσ και οδοφσ που
χαρακτθρίηονται από ζντονθ κυκλοφοριακι ροι, με κφριουσ χριςτεσ μθχανοκίνθτα
οχιματα. Συνικωσ, κεωροφνται κφριοι οδικοί άξονεσ και ςπανιότερα οδοί εντόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν. Ο κακοριςμόσ των κλάςεων τθσ κατθγορίασ Μ εξαρτάται από τα
γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του δρόμου, τθν κυκλοφοριακι ροι και τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ.
Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κλάςθσ γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία τθσ οδοφ, τθν
ταχφτθτα οδιγθςθσ, τθν κυκλοφοριακι ροι και τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ χϊρου. Σε
αυτι τθν κατθγορία βαςικά μεγζκθ μζτρθςθσ είναι θ λαμπρότθτα, ο δείκτθσ κάμβωςθσ και
ο περιβάλλον φωτιςμόσ. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι απαιτιςεισ των
κλάςεων φωτιςμοφ Μ.

Ρίνακασ 13 Απαιτιςεισ κλάςεων φωτιςμοφ Μ ςφμφωνα με το ΕΝ 13201-2

Ππου:
Lav θ μζςθ τιμι τθσ λαμπρότθτασ του οδοςτρϊματοσ ςε cd/m2,
Uo θ ομοιομορφία τθσ λαμπρότθτασ,
UI θ διαμικθσ ομοιομορφία τθσ λαμπρότθτασ,
Uow θ ομοιομορφία λαμπρότθτασ υπό βρεγμζνο οδόςτρωμα,

95
Σελίδα 99 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

fTI ο δείκτθσ κάμβωςθσ και
REI ο δείκτθσ φωτιςμοφ των όμορων περιοχϊν τθσ οδοφ.
Οι κλάςεισ φωτιςμοφ τθσ κατθγορίασ Cεπιλζγονται ςτισ περιπτώςεισ κόμβων, ςε οδοφσ με
μεγάλθ ςυχνότθτα διαςταυρώςεων και εντόσ αςτικών κζντρων, όπου ςυνυπάρχουν
πολλζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν (πεηοί, ποδθλάτεσ, δίκυκλα και μθχανοκίνθτα οχιματα). Στθν
κατθγορία αυτι, μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ αναγνϊριςθ των αντικειμζνων από όλουσ τουσ
χριςτεσ και από κοντινι απόςταςθ.
Συνεπϊσ, θ κατθγορία C ςυναντάται όταν ροζσ οχθμάτων διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ ι
ςυναντοφν περιοχζσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται άλλοι χριςτεσ (πεηοί, δίκυκλα, ποδιλατα,
λοιποί χριςτεσ) ι όταν θ γεωμετρία τθσ οδοφ αλλάηει ςθμαντικά (π.χ. λιγότερεσ λωρίδεσ
κυκλοφορίασ). Ουςιαςτικά, οι κατθγορίεσ C επιλζγονται ζτςι ϊςτε το επίπεδο φωτιςμοφ να
είναι μεγαλφτερο από τισ οδοφσ προςζγγιςθσ και να αποκαλφπτουν τθν περιοχι
διαςταφρωςθσ, απαιτϊντασ μεγάλθ ομοιομορφία οριηόντιασ ζνταςθσ φωτιςμοφ. Σε κάκε
περίπτωςθ θ περιοχι που κατθγοριοποιείται ωσ κατθγορία C δε κα πρζπει να ζχει
αντίςτοιχθ κλάςθ φωτιςμοφ κατθγορίασ C μικρότερθ από τθν κλάςθ φωτιςμοφ κατθγορίασ
M των οδϊν προςζγγιςθσ (όταν οι οδοί προςζγγιςθσ ζχουν κατθγοριοποιθκεί με κλάςθ τθσ
κατθγορίασ Μ).

Ρίνακασ 14 Απαιτιςεισ κλάςεων φωτιςμοφ C ςφμφωνα με το ΕΝ 13201-2
Ππου:
Ε θ μζςθ τιμι τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ ςτο οδόςτρωμα ςε lux και
Uo θ ομοιομορφία τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ.

Οι κλάςεισ φωτιςμοφ τθσ κατθγορίασ P επιλζγονται ςτισ περιπτώςεισ τοπικών οδών (με
χαμθλι ταχφτθτα κυκλοφορίασ <40km/h), πεηοδρόμων, πλατειών και γενικά ςε
περιπτώςεισ που ο κφριοσ χριςτθσ είναι πεηόσ.
Συνεπϊσ, θ κατθγορία P αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ οδϊν ι περιοχϊν, ςτισ οποίεσ το
οπτικό πεδίο και οι ανάγκεσ των πεηϊν διαφζρουν από αυτζσ των οδθγϊν από πολλζσ
απόψεισ. Θ ταχφτθτα οδιγθςθσ είναι μικρότερθ και κυρίωσ τα αντικείμενα που είναι κοντά
ςτουσ πεηοφσ ζχουν μεγαλφτερθ ςθμαςία από αυτά που βρίςκονται ςε απόςταςθ. Θ
κατθγορία αυτι ςυναντάται ςε αςτικζσ περιοχζσ, κατοικθμζνεσ περιοχζσ, πάρκα, πλατείεσ
και ποδθλατόδρομουσ. Σε αυτι τθν κατθγορία μεγαλφτερθ ςθμαςία ζχει το επίπεδο τθσ
ζνταςθσ φωτιςμοφ ςτθν οριηόντια επιφάνεια.

96
Σελίδα 100 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

Στον Ρίνακα 15 παρουςιάηονται οι κλάςεισ φωτιςμοφ των τυπικϊν οδϊν που ζχουν
κακοριςτεί. Στο Ραράρτθμα Α παρουςιάηεται ο υπολογιςμόσ για κάκε μια τυπικι οδό.

α/α Τυπικι Οδόσ

Κατθγορία
φωτιςμοφ

Κλάςθ
φωτιςμοφ

1

Τυπικι Οδόσ 1

Μ

M2

2

Τυπικι Οδόσ 2

Μ

M2

3

Τυπικι Οδόσ 3

Μ

M2

4

Τυπικι Οδόσ 4

Μ

M2

5

Τυπικι Οδόσ 5

Μ

M3

6

Τυπικι Οδόσ 6

Μ

M2

7

Τυπικι Οδόσ 7

Μ

M3

8

Τυπικι Οδόσ 8

Μ

M3

Ρίνακασ 15. Κλάςεισ φωτιςμοφ τυπικϊν οδϊν/Ρεριοχζσ αξιολόγθςθσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 132011:2015

Με βάςθ τα παραπάνω προκφπτουν οι ποςότθτεσ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED για
κάκε τυπικι οδό.
Τφποσ
Φωτιςτικoφ
LED

Μζγιςτθ Ιςχφσ

Ροςότθτα

(W)

Θερμοκραςία
χρϊματοσ CCT

Φ1

160 W

4000 °Κ± 5%

783

Φ2

175 W

4000 °Κ± 5%

1327

Φ3

160 W

4000 °Κ± 5%

6126

Φ4

175 W

4000 °Κ± 5%

4163

Φ5

75 W

4000 °Κ± 5%

56

(τεμ.)

Ρίνακασ 16 Ροςότθτεσ ανά τφπο - Νζα φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED

Ενεργειακι Ανάλυςθ Εγκατάςταςθσ Φωτιςτικϊν LED
Σε ςυνζχεια του κακοριςμοφ των κλάςεων φωτιςμοφ και τον κακοριςμό των τυπικϊν οδϊν
και τυπικϊν κόμβων του ςυνόλου του οδικοφ δικτφου που περιγράφθκε παραπάνω,
πραγματοποιικθκαν φωτοτεχνικζσ μελζτεσ με χριςθ προγράμματοσ υπολογιςμοφ
DIALUXEVO. Σφμφωνα με τισ μελζτεσ αυτζσ κακορίηονται οι τφποι των φωτιςτικϊν ςωμάτων
που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ των τυπικϊν οδϊν και τυπικϊν αυτϊν κόμβων. Τα
φωτιςτικά που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ μελζτεσ και περιλαμβάνονται ςτα παραδοτζα μασ
είναι ενδεικτικά. Μετά τθν παρζμβαςθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ αντικατάςταςθσ των
ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με νζα φωτιςτικά τεχνολογίασ LED, αναμζνεται ςθμαντικι μείωςθ
τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από 55,57%. Στον παρακάτω Ρίνακα
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17 παρουςιάηεται αντιςτοίχιςθ αντικατάςταςθσ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με φωτιςτικά
τεχνολογίασ LED που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ 13201 είτε ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί το πρότυπο όπου γίνεται αντιςτοίχιςθ με βάςθ
τα lumens των υφιςταμζνων ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν.
ΡΛΝ
Τεχνολογία
Λαμπτιρα/
Φωτιςτικοφ
Σϊματοσ

ΜΕΤΑ

Λςχφσ
Συμβατικοφ
Λαμπτιρα/
Φωτιςτικοφ
Σϊματοσ

Λςχφσ
Συμβατικοφ
Συςτιματοσ
Φωτιςτικοφ
Σϊματοσ

(W)

(W)

Τεχνολογία
Σφγχρονου Λςχφσ
Λαμπτιρα/ Σφγχρονου
Φωτιςτικοφ Λαμπτιρα
Σϊματοσ
(W)

Λςχφσ
Αρικμόσ
Σφγχρονου
φωτιςτικϊν
Συςτιματοσ
ςωμάτων
Φωτιςτικοφ
(W)

ΣΥΝΟΛΟ

12,455

Φωτιςτικό
ςϊμα
οδοφωτιςμοφ
250
με λαμπτιρα
Νατρίου
250W

300.00

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

5,250

Φωτιςτικό
ςϊμα
οδοφωτιςμοφ
250
με λαμπτιρα
Νατρίου
250W

300.00

LED Λςχφοσ
175
ζωσ 175W

175

2,411

Φωτιςτικό
ςϊμα
οδοφωτιςμοφ
400
με λαμπτιρα
Νατρίου
400W

480.00

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

11,425

Φωτιςτικό
ςϊμα
οδοφωτιςμοφ
400
με λαμπτιρα
Νατρίου
400W

480.00

LED Λςχφοσ
175
ζωσ 175W

175

2,804

Φωτιςτικό
ςϊμα
παραδςιακοφ
τφπου
με 250
λαμπτιρα
Νατρίου
250W

300.00

LED
κορυφισ
75
ιςχφοσ ζωσ
75W

75

56

Φωτιςτικό
ςϊμα
LED 150
150W

150.00

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

98
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Φωτιςτικό
ςϊμα
LED 205
205W

205.00

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

136

Φωτιςτικό
ςϊμα
LED 205
205W

205.00

LED Λςχφοσ
175
ζωσ 175W

175

275

Ρίνακασ 17 Συγκεντρωτικόσ πίνακασ
φωτιςτικϊν με φωτιςτικά τεχνολογίασ LED

αντιςτοίχιςθσ

αντικατάςταςθσ

ςυμβατικϊν

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται το ενεργειακό όφελοσ που κα προκφψει μετά τθν
παρζμβαςθ αντικατάςταςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων με LED
Τεχνολογία
Σφγχρονου
Λαμπτιρα/
Φωτιςτικοφ
Σϊματοσ

Κατανάλωςθ
Λςχφσ
Λςχφσ
Αρικμόσ
θλεκτρικισ
Κόςτοσ
Ετιςια
Σφγχρονου
Ϊρεσ
Σφγχρονου
ςε
ενζργειασ
θλεκτρικισ Δαπάνθ
Συςτιματοσ
λειτουργίασ
Λαμπτιρα
λειτουργία
*(Γ x ΣΤ x Θ ) ενζργειασ (Κ x Λ)
Φωτιςτικοφ
(1-Ε)/100+
(W)

(W)

ΣΥΝΟΛΟ

Ϊρεσ
12,455

kWh

€/kWh

€/ζτοσ

8,992,738.97

1,348,910.85

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

5,250

4,343.50

3,648,540.00 0.1500

547,281.00

LED Λςχφοσ
175
ζωσ 175W

175

2,411

4,343.50

1,832,631.24 0.1500

274,894.69

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

1,425

4,343.50

990,318.00

0.1500

148,547.70

LED Λςχφοσ
175
ζωσ 175W

175

2,804

4,343.50

2,131,355.45 0.1500

319,703.32

LED
κορυφισ
75
ιςχφοσ ζωσ
75W

75

56

4,343.50

18,242.70

0.1500

2,736.41

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

98

4,343.50

68,106.08

0.1500

10,215.91

LED Λςχφοσ
160
ζωσ 160W

160

136

4,343.50

94,514.56

0.1500

14,177.18

LED Λςχφοσ
175
ζωσ 175W

175

275

4,343.50

209,030.94

0.1500

31,354.64

Ρίνακασ 18 Ενεργειακό όφελοσ μετά τθν παρζμβαςθ με νζα φωτιςτικά τεχνολογίασ LED

Θ ςυνολικι Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ από τθν αναβάκμιςθ του Δικτφου Θλεκτροφωτιςμοφ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, κα είναι τουλάχιςτον το 55,6% τθσ υφιςτάμενθσ
κατανάλωςθσ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα του πίνακα 11 τθσ παραγράφου 3.1.1.2, επί ποινι
αποκλειςμοφ για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ.
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Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των υπό Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων
Με βάςθ τθν ανωτζρω αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ προβλζπεται θ
αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ωσ εξισ :
Τφποι φωτιςτικϊν LED
Κα αξιοποιθκεί το ςφνολο των υφιςταμζνων ιςτϊν και οι αντικαταςτάςεισ Φωτιςτικϊν, κα
γίνουν ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 19.

Τφποσ
φωτιςτικοφ
LED

Μζγιςτθ Ιςχφσ (W)

Ρλικοσ
Φωτιςτικϊν

Φ1

160

783

Φ2

175

1327

Φ3

160

6.126

Φ4

175

4163

Φ5

75

56

ΣΥΝΟΛΟ:

12.455

Πίνακασ 19 Ποςότθτεσ ανά τφπο - Νζα φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Φ1 & Φ2
Συντελεςτισ

Τφποι
Φωτιςτικϊν
Δρόμου LED

Ονομαςτικι
Συνολικά
ιςχφσ ειςόδου
Τεμάχια
(W)

Βάροσ (kg) Ιςχφοσ

Φ1

≤ 160 W

783

≤ 13

≥ 0.90

≥ 17.600 lm

Φ2

≤ 175 W

1327

≤ 13

≥ 0.90

≥ 19.250 lm

(Power Factor)

Ελάχιςτθ Φωτεινι Pοι (lm)
Φωτιςτικοφ ςφμφωνα με το
LΜ79

Σθμειϊνεται πωσ τα φωτιςτικά ςθράγγων μπορεί να αποτελοφνται από μοναδιαίο
φωτιςτικό ι ςυςτοιχία φωτιςτικϊν. Τα Φωτιςτικά Σθράγγων LED κα πρζπει να
ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ με τα ακόλουκα:

Ρίνακασ 20 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ φωτιςτικϊν Φ1&Φ2
Α/Α

Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

1.

Το ςϊμα τθσ οπτικισ μονάδασ του φωτιςτικοφ πρζπει
να είναι ενιαίο καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο και
Σϊμα Οπτικισ μονάδασ να είναι εξωτερικά βαμμζνο θλεκτροςτατικά (βαφι
Φωτιςτικοφ Σιραγγασ
ποφδρασ) ςε χρϊμα RAL .Στο επάνω μζροσ τθσ
οπτικισ μονάδασ υπάρχουν πτερφγια απαγωγισ
τθσ κερμότθτασ λόγω του μεγάλου κερμικοφ φορτίου.
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2.

Το κάλυμμα τθσ οπτικισ μονάδασ αποτελείται από
Κάλυμμα τμιματοσ Οπτικισ
επίπεδο γυαλί (temperedglass) πάχουσ τουλάχιςτον
Μονάδασ
4mm.

3.

Τεχνολογία
Μονάδασ

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςτοιχεία LED
τοποκετθμζνα επάνω ςε ενιαία πλακζτα PCB-module.
Οπτικισ
Επιτρζπεται θ χριςθ οπτικϊν PMMA ι PC ι ςιλικόνθσ
δεδομζνθσ τθσ υψθλισ ιςχφοσ και των κερμοκραςιϊν
που αναπτφςςονται ςε τζτοιου είδουσ εφαρμογζσ.

5.

Βάροσ

≤13 kg
Ρροςταςία IP 66

6.

Ρροςταςία
ζναντι Τεκμιριο το ENEC ι testreport ι πιςτοποιθτικό από
ειςχϊρθςθσ νεροφ ςκόνθσ
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι EN
60529
Ρροςταςία κατ’ ελάχιςτον ΛΚ 08

7.

8.

Ρροςταςία
κροφςεων

Κερμοκραςία
λειτουργίασ

ζναντι Τεκμιριο το ENEC ι testreport ι πιςτοποιθτικό από
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι
κατά ΕΝ 62262
Θ οπτικι μονάδα κα πρζπει να μπορεί να λειτουργεί
με αςφάλεια ςε κερμοκραςία Τa κατ’ ελάχιςτον 40οC
κατά ΕΝ 60598 για ςυνκικεσ εξωτερικοφ
αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ (OUTDOOR).
Τεκμιριο για τθν τιμι τθσ κερμοκραςίασ αςφαλοφσ
λειτουργίασ, αποτελεί θ πιςτοποίθςθ ENEC και
ςυγκεκριμζνα θ πθγαία ζκκεςθ δοκιμισ αυτισ
(TestReportEN 60598)

9.

Διατιρθςθ Φωτεινισ οισ

Θ μείωςθ τθσ φωτεινισ ροισ των μονάδων LED δεν κα
πρζπει να ξεπερνά το 30% για διάςτθμα 50.000 ωρϊν.
Τεκμιριο αποτελεί θ κατάκεςθ του LM80 report
ζκκεςθ ΤΜ – 21 – 11 (από ISO 17025 διαπιςτευμζνο
φορζα)

10.

Θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ

Κλάςθ μόνωςθσ Λ ι ΛΛ

11.

Ονομαςτικι
λειτουργίασ

230 V, 50Hz, +/-10%

12.

Ρροςταςία από υπερτάςεισ

Τουλάχιςτον 10kV

13.

Χρωματικόσ Κωδικόσ

Τα προτεινόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν
LEDs με κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ (αποδεκτι
απόκλιςθ +/-5% ) και CRI τουλάχιςτον 70.

14.

Dimming

Οι Drivers των προβολζων πρζπει να μποροφν να
δεχκοφν ςιματα dimming μζςω διεπαφϊν DALI ι 110V ι 0-10V.

15.

Συντελεςτισ Λςχφοσ

Μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο

Τάςθ
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16.

Σφςτθμα
Καταςκευαςτι

Ροιότθτασ Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2015 &ISO 14001:2015 &ISO
18001:2007 του καταςκευαςτι
Θ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει
ςυμμόρφωςθ με:

17.

Διλωςθ
κατά CE

Συμμόρφωςθσ LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS
2011/65/EU, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-5 ι ΕΝ 60598-23, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3,
EN 62471 ι IEC/TR 62778

Διλωςθ του καταςκευαςτι

WEEE Directive 2012/19/EC

18.

Ριςτοποιθτικό αςφάλειασ

Ριςτοποιθτικό ENEC για το προςφερόμενο προϊόν ι
ιςοδφναμο

19.

Ριςτοποιθτικό
φωτιςτικοφ

20.

Δυνατότθτα
προμικειασ
ςτθν
Ρεριφζρεια
ανταλλακτικϊν από το
εργοςτάςιο ςτο οποίο ζχει
ανατεκεί θ καταςκευι των
φωτιςτικϊν για όλα τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των
φωτιςτικϊν ςωμάτων για
το ελάχιςτο διάςτθμα των 5
ετϊν μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.

απόδοςθσ Ριςτοποιθτικό ENEC+ για το προςφερόμενο προϊόν ι
ιςοδφναμο.

Υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ επικυρωμζνθ του
νομίμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου ςτο οποίο
ζχει ανατεκεί θ καταςκευι των φωτιςτικϊν ότι
δεςμεφεται να προμθκεφει ανταλλακτικά για όλα τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτθν
Ρεριφζρεια για το ελάχιςτο διάςτθμα των 5 ετϊν
μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.

Επίςθμο τεχνικό
προβολζων

21.

Τεχνικά Φυλλάδια

φυλλάδιο

τθσ

οικογζνειασ

Επιςθμαίνεται πωσ τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν
ςτθν ιςχφ ι/και ςτθν φωτεινι ροι ςτα επίςθμα
τεχνικά φυλλάδια με τα προςφερόμενα είναι
αποδεκτζσ.
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Τα φωτομετρικά ςτοιχεία του φωτιςτικοφ (πολικό
διάγραμμα – φωτεινι ροι – ςυνολικι ιςχφσ
κατανάλωςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ- CRICCT) κα
πρζπει να προκφπτουν από εργαςτθριακό ζλεγχο
(testreport) ςφμφωνα με το πρότυπο LM79 ι ΕΝ
13032-1 ι ΕΝ 13032-4 , από φωτομετρικό εργαςτιριο
που κα φζρει αναγνϊριςθ – διαπίςτευςθ κατά ISO /
Φωτομετρικϊν
IEC 17025:2005 είτε από τον Εκνικό Οργανιςμό
Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ ΝΡΔΔ) είτε από τον οργανιςμό
διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, μζλουσ τθσ ΕΑ και
ενταγμζνου
ςτισ
ςυμφωνίεσ
MLA
(MultilateralAgreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA
διεκνϊν
ανεξάρτθτων
φορζων
ILAC
(InternarnationalLaboratoryAccreditationCorporation),
IAF(InternarnationalAccreditationForum)

22.

Ζγγραφο
Μεγεκϊν

23.

Τθλεδιαχείριςθ

Τοποκζτθςθ μονάδασ τθλεδιαχείριςθσ ςε
φωτιςτικό με αςφρματθ ι ενςφρματθ ςφνδεςθ

κάκε

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED - STREET LIGHTS Φ3
Τφποι
Ονομαςτικι
Συνολικά
Φωτιςτικϊν ιςχφσ ειςόδου
Τεμάχια
Δρόμου LED (W)

Συντελεςτισ
Βάροσ (kg) Ιςχφοσ
(Power Factor)

Φ3

≤7

≤ 160 W

6.126

≥ 0.90

Τα Φωτιςτικά Δρόμου LED κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ με τα
ακόλουκα:

Ρίνακασ 21 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ φωτιςτικϊν Φ3
Α/Α Ρεριγραφι

1

Σϊμα Φωτιςτικοφ

Απαίτθςθ
Το ςϊμα τθσ οπτικισ μονάδασ του φωτιςτικοφ πρζπει να
είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο και να είναι
εξωτερικά βαμμζνο θλεκτροςτατικά (βαφι ποφδρασ) . Το
πίςω μζροσ του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνο από υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ
αλουμίνιο με ειδικά διαμορφωμζνθ ψικτρα. Το κζλυφοσ
του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςµζνο από
υψθλισ κερµικισ αγωγιμότθτασ αλουµίνιο και κα
καλφπτει τισ ειδικζσ ψικτρεσ για προςταςία τουσ από
εξωτερικοφσ παράγοντεσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον
ορκό εξαεριςμό τουσ.
Το ζνα μζροσ είναι το τμιμα τθσ οπτικισ μονάδασ και το
άλλο το τμιμα των θλεκτρικϊν μερϊν. Ο διαχωριςμόσ
του οπτικοφ τμιματοσ και του τμιματοσ θλεκτρικϊν
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μερϊν απαιτείται για λόγουσ ςυντιρθςθσ και κερμικισ
διαχείριςθσ. Συνεπϊσ θ πρόςβαςθ ςτον χϊρο των
θλεκτρικϊν μερϊν δεν ςυνεπάγεται με πρόςβαςθ ςτο
χϊρο τθσ οπτικισ μονάδασ για λόγουσ προςταςίασ τθσ.
Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι ενιαίο
Οι εξωτερικζσ βίδεσ, του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να
οξειδϊνονται.

2

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ των ledchips (αν
υπάρχει) κα πρζπει να είναι μεγάλθσ μθχανικισ και
Κάλυμμα
τμιματοσ κερμικισ αντοχισ, με αντίςταςθ ςτο κιτρίνιςμα λόγω
Οπτικισ Μονάδασ
επίδραςθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ υψθλισ διαφάνειασ
με φίλτρο UV. Επίςθσ, κα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο
για τθν απϊκθςθ τθσ ςκόνθσ.

3

Το τμιμα των LED πρζπει να διαχωρίηεται από το τμιμα
του τροφοδοτικοφ και θ διαςφνδεςθ των LEDChip να με
τρόπο/τεχνολογία που να επιτρζπει τθν ομαλι λειτουργία
Τεχνολογία
Οπτικισ
των υπολοίπων LEDChips ςε περίπτωςθ βλάβθσ ενόσ εξ’
Μονάδασ – Φακοί
αυτϊν. Επίςθσ θ οπτικι μονάδα LED κα αποτελείται από
ςτοιχεία LED ιςχφοσ ζωσ 2 Watt. Τα φωτιςτικά κα είναι
FULLCUT-OFF κατά IESNA (ι ιςοδφναμο)

4

Μζκοδοσ Στιριξθσ

Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε
υφιςτάμενο βραχίονα διαμζτρου 32-76mm. Τα φωτιςτικά
φζρουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ -15o ζωσ +15o.

5

Βάροσ

≤7 kg

6

Ρροςταςία
ειςχϊρθςθσ
ςκόνθσ

Ρροςταςία IP ≥66
ζναντι
νεροφ Τεκμιριο το ENEC ι testreport ι πιςτοποιθτικό από
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι EN
60529
Ρροςταςία κατ’ ελάχιςτον ΛΚ 09 για το φωτιςτικό

7

Ρροςταςία
κροφςεων

8

Διατιρθςθ
οισ

9

Θλεκτρικι
μόνωςθσ

10

Ονομαςτικι
λειτουργίασ

11

ζναντι Τεκμιριο το ENEC ι testreport ι πιςτοποιθτικό από
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι κατά
ΕΝ 62262
Θ μείωςθ τθσ φωτεινισ ροισ των μονάδων LED δεν κα
πρζπει να ξεπερνά το 20% τθσ αρχικισ για διάςτθμα
Φωτεινισ
50.000 ωρϊν. Τεκμιριο αποτελεί θ κατάκεςθ του LM80
report ζκκεςθ ΤΜ – 21 – 11 ( από ISO 17025
διαπιςτευμζνο φορζα)
κλάςθ
Τάςθ

Χρωματικόσ Κωδικόσ

Κλάςθ μόνωςθσ Λ ι ΛΛ
230 V, 50Hz, +/-10%
Τα προτεινόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν
LEDsμε κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ(αποδεκτι
απόκλιςθ +/-5% ) και CRI τουλάχιςτον 70.
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Οι Drivers των φωτιςτικϊν πρζπει να μποροφν να
δεχκοφν ςιματα μζςω διεπαφϊν DALI ι 1-10V ι 0-10V.

12

Dimming

13

Ρροςταςία
υπερτάςεισ

από

Ρροςταςία από υπερτάςεισ 10kV τουλάχιςτον.

14

Αςφρματθ διαχείριςθ

Eξωτερικι τοποκζτθςθ μζςω χριςθσ τεχνολογίασ
NEMASocket 7 PIN (C136.41) ι ZHAGA για λόγουσ
διαλειτουργικότθτασ και λόγουσ ςυντιρθςθσ ςτο πάνω
μζροσ του φωτιςτικοφ.

15

Συντελεςτισ Λςχφοσ

Μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο

16

Σφςτθμα
Ροιότθτασ Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι από
Καταςκευαςτι
ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ
Θ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει
ςυμμόρφωςθ με: LVD (2014/35/EU) EN 60598-1, EN
60598-2-3,

Ριςτοποιθτικό CE ι
17
Διλωςθ
κατά CE

18

Συμμόρφωςθσ EMC(2014/30/EU) EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3

Διλωςθ
καταςκευαςτι
πιςτοποιθτικό από

του
ι

RoHS Directive 2011/65/EC

ανεξάρτθτο φορζα
19

Φωτοβιολογικι
καταλλθλότθτα (αφορά Τεκμιριο το Test Report κατά EN 62471
ςτα LEDChips)

20

Διλωςθ
καταςκευαςτι

21

Δυνατότθτα προμικειασ
ςτθν
Ρεριφζρεια
ανταλλακτικϊν από το
εργοςτάςιο ςτο οποίο
ζχει
ανατεκεί
θ
καταςκευι
των
φωτιςτικϊν για όλα τα
επιμζρουσ ςτοιχεία των
φωτιςτικϊν
ςωμάτων
για
το
ελάχιςτο
διάςτθμα των 5 ετϊν
μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ
με
τον
Ανάδοχο

του

WEEE Directive 2012/19/EC

Υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ επικυρωμζνθ του νομίμου
εκπροςϊπου του εργοςταςίου ςτο οποίο ζχει ανατεκεί θ
καταςκευι των φωτιςτικϊν ότι δεςμεφεται να
προμθκεφει ανταλλακτικά για όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία
των φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτθν Ρεριφζρεια για το
ελάχιςτο διάςτθμα των 5 ετϊν μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.

Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ οικογζνειασ φωτιςτικοφ
Επιςθμαίνεται πωσ τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν ςτθν
ιςχφ ι/και ςτθν φωτεινι ροι ςτα επίςθμα τεχνικά
φυλλάδια με τα προςφερόμενα είναι αποδεκτζσ.

22

Τεχνικά Φυλλάδια

23

Ζγγραφο Φωτομετρικϊν Ελαχιςτθ φωτεινι απόδοςθ (lm/W) 110 lm/Watt
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24

Μεγεκϊν

Τα φωτομετρικά ςτοιχεία του φωτιςτικοφ (πολικό
διάγραμμα – φωτεινι ροι – ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ
του φωτιςτικοφ ςϊματοσ- CRICCT), φωτεινι ροι και
φωτεινι απόδοςθ κα πρζπει να προκφπτουν από
εργαςτθριακό ζλεγχο (testreport) ςφμφωνα με το
πρότυπο LM79 ι ΕΝ 13032-1 ι ΕΝ 13032-4 , από
φωτομετρικό εργαςτιριο που κα φζρει αναγνϊριςθ –
διαπίςτευςθ κατά ISO / IEC 17025:2005 είτε από τον
Εκνικό Οργανιςμό Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ ΝΡΔΔ) είτε από
τον οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, μζλουσ τθσ
ΕΑ
και
ενταγμζνου
ςτισ
ςυμφωνίεσ
MLA
(MultilateralAgreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA
διεκνϊν
ανεξάρτθτων
φορζων
ILAC
(InternarnationalLaboratoryAccreditationCorporation),
IAF(InternarnationalAccreditationForum)

Φωτοτεχνικζσ Μελζτεσ,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα
τθσ
παραγράφου
3.1.1.6«Φωτοτεχνικό
Μοντζλο» των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν
ςυνοδευόμενεσ
με
φωτοτεχνικά
ςτοιχεία
των χρθςιμοποιοφμενων
ςτισ
μελζτεσ
αυτζσ
φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε
θλεκτρονικι μορφι (.ies
ι .ldt). Αυτά κα ζχουν
προκφψει
από
διαπιςτευμζνο
φωτομετρικό
εργαςτιριο και κα ζχουν
διενεργθκεί ςφμφωνα με
το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 13032

Θλεκτρονικά αρχεία .ies ι .ldt και πρωτόκολλα μετριςεων
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13032-1 θ ΕΝ 13032-4 ι το
πρότυπο LM79-08από διαπιςτευμζνο φωτομετρικό
εργαςτιριο
για
τα
φωτιςτικά
ςϊματα
που
χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ.

Οι Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ κα πρζπει να είναι ςε μορφι
PDF και εκτόσ τθσ εκτφπωςθσ πρζπει να προςκομιςτεί και
το πθγαίο αρχείο
DialuxEvo με το οποίο
πραγματοποιικθκε θ μελζτθ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED - STREET LIGHTS Φ4

Τφποι
Ονομαςτικι
Συνολικά
Φωτιςτικϊν ιςχφσ ειςόδου
Τεμάχια
Δρόμου LED (W)

Συντελεςτισ
Βάροσ (kg) Ιςχφοσ
(Power Factor)

Φ4

≤ 11

≤ 175 W

4.163

≥ 0.90

Τα Φωτιςτικά Δρόμου LED κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ με τα
ακόλουκα:
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Ρίνακασ 22 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ φωτιςτικϊν Φ4
Α/Α

1.

Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

Σϊμα Φωτιςτικοφ

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο
από αλουμίνιο και να είναι εξωτερικά βαμμζνο
θλεκτροςτατικά (βαφι ποφδρασ) ςε χρϊμα RAL. Αποτελείται
από δφο χωριςτά διακριτά μζρθ με ςκοπό τθ κερμικι
απομόνωςθ και τθν εφκολθ ςυντιρθςθ. Το ζνα μζροσ είναι το
τμιμα τθσ οπτικισ μονάδασ και το άλλο το τμιμα των
θλεκτρικϊν μερϊν. Ο διαχωριςμόσ του οπτικοφ τμιματοσ και
του τμιματοσ θλεκτρικϊν μερϊν απαιτείται για λόγουσ
ςυντιρθςθσ και κερμικισ διαχείριςθσ. Συνεπϊσ θ πρόςβαςθ
ςτον χϊρο των θλεκτρικϊν μερϊν δεν ςυνεπάγεται με
πρόςβαςθ ςτο χϊρο τθσ οπτικισ μονάδασ για λόγουσ
προςταςίασ τθσ.Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι ενιαίο.Οι
εξωτερικζσ βίδεσ, του φωτιςτικοφ, δεν πρζπει να
οξειδϊνονται.

τμιματοσ

Το εξωτερικό κάλυμμα του φωτιςτικοφ των ledchips (αν
υπάρχει) κα πρζπει να είναι μεγάλθσ μθχανικισ και κερμικισ
Οπτικισ αντοχισ, με αντίςταςθ ςτο κιτρίνιςμα λόγω επίδραςθσ
υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ υψθλισ διαφάνειασ με φίλτρο UV.
Επίςθσ, κα είναι αντιςτατικά φορτιςμζνο για τθν απϊκθςθ
τθσ ςκόνθσ.

2.

Κάλυμμα
Μονάδασ

3.

Τεχνολογία Οπτικισ Μονάδασ – Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςτοιχεία LED
τοποκετθμζνα επάνω ςε ενιαία PCB-module. Κάκε LED κα
Φακοί
φζρει τον δικό του φακό, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ
από PMMA ι Σιλικόνθ ι PC.

4.

Μζκοδοσ Στιριξθσ

5.

Ρροςταςία ≥IP 66.
Ρροςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ
Τεκμιριο το ENEC ι testreport ι πιςτοποιθτικό από
νεροφ ςκόνθσ
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι EN 60529

Τα φωτιςτικά κα είναι κατάλλθλα για πλάγια τοποκζτθςθ
(sideentry) ςε βραχίονα διαμζτρου 60mm. Τα φωτιςτικά
φζρουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ -15o ζωσ +15o.

Ρροςταςία κατ’ ελάχιςτον ΛΚ 09 για το φωτιςτικό
6.

Ρροςταςία ζναντι κροφςεων

Τεκμιριο το ENEC ι testreport ι πιςτοποιθτικό από
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι κατά ΕΝ
62262

7.

Διατιρθςθ Φωτεινισ οισ

Θ μείωςθ τθσ φωτεινισ ροισ των μονάδων LED δεν κα πρζπει
να ξεπερνά το 20% για διάςτθμα 50.000 ωρϊν. Τεκμιριο
αποτελεί θ κατάκεςθ του LM80 report ζκκεςθ ΤΜ – 21 – 11 (
από ISO 17025 διαπιςτευμζνο φορζα).

8.

Θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ

Κλάςθ μόνωςθσ Λ ι ΛΛ

9.

Ονομαςτικι Τάςθ λειτουργίασ

230 V, 50Hz, +/-10%
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10.

Χρωματικόσ Κωδικόσ

Τα προτεινόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν LEDs με
κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ(αποδεκτι απόκλιςθ +/-5% )
και CRI τουλάχιςτον 70.

11.

Dimming

Οι Drivers των φωτιςτικϊν πρζπει να μποροφν να δεχκοφν
ςιματα μζςω διεπαφϊν DALI ι 1-10V ι 0-10V.

Ρροςταςία από υπερτάςεισ

Επιπρόςκετθ ςυςκευι προςταςίασ (εκτόσ τροφοδοτικοφ)
κατάλλθλθ να διαςφαλίηει προςταςία από υπερτάςεισ 10kV
τουλάχιςτον.

13.

Αςφρματθ διαχείριςθ

Eξωτερικι
τοποκζτθςθ
μζςω
χριςθσ
τεχνολογίασ
NEMASocket 7 PIN (C136.41) ι ZHAGA για λόγουσ
διαλειτουργικότθτασ και λόγουσ ςυντιρθςθσ ςτο πάνω μζροσ
του φωτιςτικοφ.

14.

Βάροσ

≤11 kg

15.

Συντελεςτισ Λςχφοσ

Μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο

16.

Σφςτθμα
Καταςκευαςτι

12.

17.

Ροιότθτασ

Ριςτοποιθτικό CE ι
Διλωςθ Συμμόρφωςθσ κατά CE

Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι
Θ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει
ςυμμόρφωςθ με: LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), ΕΝ
60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000 3-2,
EN 61000 3-3, EN 62471 ι IEC/TR 62778

18.

Διλωςθ του καταςκευαςτι ι
πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο RoHS Directive 2011/65/EC
φορζα

19.

Διλωςθ του καταςκευαςτι

WEEE Directive 2012/19/EC

20.

Δυνατότθτα προμικειασ ςτθν
Ρεριφζρεια ανταλλακτικϊν από
το εργοςτάςιο ςτο οποίο ζχει
ανατεκεί θ καταςκευι των
φωτιςτικϊν για όλα
τα
επιμζρουσ
ςτοιχεία
των
φωτιςτικϊν ςωμάτων για το
ελάχιςτο διάςτθμα των 5 ετϊν
μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με
τον Ανάδοχο

Υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ επικυρωμζνθ του νομίμου
εκπροςϊπου του εργοςταςίου ςτο οποίο ζχει ανατεκεί θ
καταςκευι των φωτιςτικϊν ότι δεςμεφεται να προμθκεφει
ανταλλακτικά για όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία των φωτιςτικϊν
ςωμάτων ςτθ Ρεριφζρεια για το ελάχιςτο διάςτθμα των 5
ετϊν μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.

21.

Φωτοτεχνικζσ
Μελζτεσ,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα τθσ
παραγράφου
3.1.1.6«Φωτοτεχνικό Μοντζλο»
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν
ςυνοδευόμενεσ με φωτοτεχνικά
ςτοιχεία
των
χρθςιμοποιοφμενων ςτισ μελζτεσ
αυτζσ φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε
θλεκτρονικι μορφι (.ies ι .ldt).

Θλεκτρονικά αρχεία .ies ι .ldt και πρωτόκολλα μετριςεων
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 13032-1 ι ΕΝ 13032-4 ι
ςφμφωνα με το LM79-08 από διαπιςτευμζνο φωτομετρικό
εργαςτιριο που κα φζρει αναγνϊριςθ – διαπίςτευςθ κατά
ISO / IEC 17025:2005 είτε από τον Εκνικό Οργανιςμό
Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ ΝΡΔΔ) είτε από τον οργανιςμό
διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, μζλουσ τθσ ΕΑ και ενταγμζνου
ςτισ ςυμφωνίεσ MLA (MultilateralAgreement) είτε εντόσ των
πλαιςίων
MLA
διεκνϊν
ανεξάρτθτων
φορζων
ILAC(InternarnationalLaboratoryAccreditationCorporation),
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Αυτά κα ζχουν προκφψει από
διαπιςτευμζνο
φωτομετρικό
εργαςτιριο και κα ζχουν
διενεργθκεί ςφμφωνα με το
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13032

IAF(InternarnationalAccreditationForum) για τα φωτιςτικά
ςϊματα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ.
Οι Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ κα πρζπει να είναι ςε μορφι PDF
και εκτόσ τθσ εκτφπωςθσ πρζπει να προςκομιςτεί και το
πθγαίο αρχείο DialuxEvo με το οποίο πραγματοποιικθκε θ
μελζτθ
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ οικογζνειασ φωτιςτικοφ

22.

Επιςθμαίνεται πωσ τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν ςτθν
ιςχφ ι/και ςτθν φωτεινι ροι ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια
με τα προςφερόμενα είναι αποδεκτζσ.

Τεχνικά Φυλλάδια

Ελάχιςτθ φωτεινι απόδοςθ (lm/W) 110 lm/Watt

23.

Τα φωτομετρικά ςτοιχεία του φωτιςτικοφ (πολικό διάγραμμα
– φωτεινι ροι – ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ του
φωτιςτικοφ ςϊματοσ- CRICCT), φωτεινι ροι και φωτεινι
απόδοςθκα πρζπει να προκφπτουν από εργαςτθριακό ζλεγχο
(testreport) ςφμφωνα με το πρότυπο LM79 ι ΕΝ 13032-1 ι ΕΝ
Φωτομετρικϊν 13032-4 , από φωτομετρικό εργαςτιριο που κα φζρει
αναγνϊριςθ – διαπίςτευςθ κατά ISO / IEC 17025:2005 είτε
από τον Εκνικό Οργανιςμό Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ ΝΡΔΔ) είτε
από τον οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, μζλουσ τθσ
ΕΑ
και
ενταγμζνου
ςτισ
ςυμφωνίεσ
MLA
(MultilateralAgreement) είτε εντόσ των πλαιςίων MLA
διεκνϊν
ανεξάρτθτων
φορζων
ILAC
(InternarnationalLaboratoryAccreditationCorporation),
IAF(InternarnationalAccreditationForum)

Ζγγραφο
Μεγεκϊν

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΗΣ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ LED Φ5

Ονομαςτικι
Τφποι
Φωτιςτικϊν ιςχφσ ειςόδου
κορυφισ LED
(W)
Φ5

≤ 75 W

Συνολικά
Τεμάχια
56

Συντελεςτισ Ιςχφοσ Μζςθ
Συνολικι
Φωτεινι
Pοι
Βάροσ (kg) (Power

≤ 8.5

Factor)

(lm)

≥ 0.90

≥ 6.000 lm

Τα φωτιςτικά ςϊματα LED κορυφισ κα είναι τφπου παραδοςιακοφ φαναριοφ (τφπου
Κερκφρασ).
Κάκε φωτιςτικό ςϊμα κα αποτελείται βαςικά από τα εξισ επιμζρουσ τμιματα:


το κζλυφοσ και



τθ βάςθ ςτιριξθσ.
1. Τα Φωτιςτικά κορυφισ παραδοςιακοφ τφπου LED κα πρζπει να
ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ με τα ακόλουκα:
Ρίνακασ 23 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ φωτιςτικϊν Φ5
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Α/Α

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Ρεριγραφι

Απαίτθςθ
Το υλικό καταςκευισ του κελφφουσ ( κυρίωσ ςϊμα) του
φωτιςτικοφ κα είναι μεταλλικό. Σε περίπτωςθ που το
φωτιςτικό ςϊμα διακζτει τμιματα καταςκευαςμζνα από
Σϊμα Φωτιςτικοφ
πολυκαρβουνικό ι πολυεςτερικό υλικό, το χρϊμα δε κα
πρζπει να αλλοιϊνεται από τθν επίδραςθ τθσ θλιακισ
ακτινοβολίασ.Οι εξωτερικζσ βίδεσ, του φωτιςτικοφ, δεν
πρζπει να οξειδϊνονται.
Θ βάςθ ςτιριξθσ κα προςαρμόηεται ςε ιςτό διαμζτρου ζωσ
Μζκοδοσ Στιριξθσ
60mm.
≤8,5 kg
Βάροσ
Ρροςταςία κατ’ ελάχιςτον IP 54
Ρροςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ Τεκμιριο το ENEC ι test report ι πιςτοποιθτικό από
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι EN 60529.
νεροφ ςκόνθσ
Θ πιςτοποίθςθ αφορά μόνο το φωτιςτικό
Ρροςταςία κατ’ ελάχιςτον ΛΚ 08
Τεκμιριο το ENEC ι test report ι πιςτοποιθτικό από
Ρροςταςία ζναντι κροφςεων
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ΕΝ 60598 ι κατά ΕΝ
62262. Θ πιςτοποίθςθ αφορά μόνο το φωτιςτικό
Θ μείωςθ τθσ φωτεινισ ροισ των μονάδων LED δεν κα πρζπει
να ξεπερνά το 20%τθσ αρχικισ για διάςτθμα 50.000 ωρϊν.
Διατιρθςθ Φωτεινισ οισ Τεκμιριο αποτελεί θ κατάκεςθ του LM80 report ζκκεςθ ΤΜ –
21 – 11 ( από ISO 17025 διαπιςτευμζνο φορζα) των
χρθςιμοποιοφμενων LED.
Θλεκτρικι κλάςθ μόνωςθσ Κλάςθ μόνωςθσ Λ ι ΛΛ
Ονομαςτικι Τάςθ λειτουργίασ 230 V, 50Hz,+-10%
Τα προτεινόμενα φωτιςτικά κα πρζπει να φζρουν LEDs με
κερμοκραςία χρϊματοσ 4.000Κ (αποδεκτι απόκλιςθ +/-5% ) και
Χρωματικόσ Κωδικόσ
CRI τουλάχιςτον 70.
Οι Drivers των φωτιςτικϊν πρζπει να μποροφν να δεχκοφν
ςιματα μζςω διεπαφϊν DALI ι 1-10V ι 0-10V.

10.

Dimming

11.

Ρροςταςία από υπερτάςεισ

Ρροςταςία από υπερτάςεισ 10kV τουλάχιςτον.

12.

Συντελεςτισ Λςχφοσ
ΣφςτθμαΡοιότθτασ
Καταςκευαςτι

Μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 0,90 ςε πλιρεσ φορτίο

13.

14.

15.
16.
17.

Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι

Θ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει
ςυμμόρφωςθ με:
Ριςτοποιθτικό CE ι
LVD(2014/35/EU) EN 60598-1, EN 60598-2Διλωςθ Συμμόρφωςθσ κατά CE EMC(2014/30/EU) EN 55015, EN61547,EN 61000-3-2 , EN
61000-3-3
Διλωςθ του
RoHS Directive 2011/65/EC
καταςκευαςτι ι πιςτοποιθτικό
από ανεξάρτθτο φορζα
Φωτοβιολογικι καταλλθλότθτα
Τεκμιριο το Test Report κατά EN 62471
(αφορά ςτα LEDChips)
Διλωςθ του καταςκευαςτι

WEEE Directive 2012/19/EC

110
Σελίδα 114 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

18.

19.

Δυνατότθτα προμικειασ ςτθν
Ρεριφζρεια ανταλλακτικϊν από το
Υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ επικυρωμζνθ του νομίμου
εργοςτάςιο ςτο οποίο ζχει
εκπροςϊπου του εργοςταςίου ςτο οποίο ζχει ανατεκεί θ
ανατεκεί θ καταςκευι των
καταςκευι των φωτιςτικϊν ότι δεςμεφεται να προμθκεφει
φωτιςτικϊν για όλα τα επιμζρουσ
ανταλλακτικά για όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία των φωτιςτικϊν
ςτοιχεία των φωτιςτικϊν ςωμάτων
ςωμάτων ςτθν Ρεριφζρεια για το ελάχιςτο διάςτθμα των 5
για το ελάχιςτο διάςτθμα των 5
ετϊν μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.
ετϊν μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με
τον Ανάδοχο
Επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ οικογζνειασ φωτιςτικοφ
Επιςθμαίνεται πωσ τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν ςτθν ιςχφ
Τεχνικά Φυλλάδια
ι/και ςτθν φωτεινι ροι ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια με τα
προςφερόμενα είναι αποδεκτζσ.

Ζγγραφο Φωτομετρικϊν
Μεγεκϊν

20.

Τα φωτομετρικά ςτοιχεία του φωτιςτικοφ (πολικό διάγραμμα –
φωτεινι ροι – ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ του φωτιςτικοφ
ςϊματοσ- CRI CCT)φωτεινι ροι και φωτεινι απόδοςθκα πρζπει
να προκφπτουν από εργαςτθριακό ζλεγχο (test report)
ςφμφωνα με το πρότυπο LM79 ι ΕΝ 13032-1 ι ΕΝ 13032-4 ,
από φωτομετρικό εργαςτιριο που κα φζρει αναγνϊριςθ –
διαπίςτευςθ κατά ISO / IEC 17025:2005 είτε από τον Εκνικό
Οργανιςμό Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ ΝΡΔΔ) είτε από τον οργανιςμό
διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ, μζλουσ τθσ ΕΑ και ενταγμζνου
ςτισ ςυμφωνίεσ MLA (Multilateral Agreement) είτε εντόσ των
πλαιςίων MLA διεκνϊν ανεξάρτθτων φορζων ILAC
(Internarnational Laboratory Accreditation Corporation),
IAF(Internarnational Accreditation Forum)

Απόδειξθ τθσ εναρμόνιςθσ των
φωτεινϊν πθγϊν και του
φωτιςτικοφ με τα παραπάνω
Ζγγραφο του καταςκευαςτι των Led που αναφζρει τθν
πρότυπα που πιςτοποιεί τθ
ςυνεργαςία του με τον καταςκευαςτι φωτιςτικϊν
ςφνδεςθ μεταξφ καταςκευαςτι
LED και καταςκευαςτι
φωτιςτικϊν.

21.

Φωτο-τεχνικό Μοντζλο
Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων Φωτιςτικϊν Σωμάτων, οι υποψιφιοι
Ανάδοχοι οφείλουν, ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά τουσ, να κατακζςουν Φωτοτεχνικι Μελζτθ
για τισ τυπικζσ οδοφσ, τα χαρακτθριςτικά των οποίων παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα
24(Τυπικζσ Οδοί)(Ρροεξοχι φωτιςτικοφ =0).





Θ Μελζτθ κα πραγματοποιθκεί ςε λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Dialux ι Relux.
Στθν Φωτοτεχνικι Μελζτθ ο Ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει Μοντζλο τθσ κάκε οδοφ,
ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ του Ρίνακα 8 που ακολουκεί, κα τοποκετιςει τα
προςφερόμενα Φωτιςτικά Σϊματα LED και κα εκτελζςει τουσ απαιτοφμενουσ
υπολογιςμοφσ.
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα ςυμπεριλθφκοφν εκτυπϊςεισ των αποτελεςμάτων τθσ
μελζτθσ, ιτοι: Εξϊφυλλο μελζτθσ, Ρεριεχόμενα, Φφλλα Στοιχείων Ρροϊόντοσ,
Αποτελζςματα Μελζτθσ, Ρερίλθψθ Αποτελεςμάτων, κλπ. Τα προςφερόμενα φωτιςτικά
ςϊματα κα πρζπει υποχρεωτικά να ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ παραμζτρουσ
αξιολόγθςθσ του Φωτοτεχνικοφ Μοντζλου, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201:2015.
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει με τθν προςφορά του, ςε θλεκτρονικι μορφι, τα
φωτοτεχνικά δεδομζνα των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων LED. Το αρχείο κα είναι
μορφισ .ies ι .ldt, κατάλλθλο για χριςθ ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Dialux ι RELUX.

Θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα εκτελζςει με δικά τθσ μζςα τουσ ίδιουσ υπολογιςμοφσ
για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των προςφερόμενων υλικϊν. Σε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ
των αποτελεςμάτων λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ που
κα πραγματοποιθκοφν από τθν Υπθρεςία. Τα .ies ι .ldt κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από
Διαπιςτευμζνο εργαςτιριο.
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Ρλάτοσ οδοφ
α/α

Τυπικι Οδόσ /
Τφποσ Φωτιςτικοφ

1

Τυπικι Οδόσ 1 /
Φ3

(Λωρίδεσ
Κυκλοφορίασ/
Κατευκφνςεισ)

Διάταξθ
φωτιςτικϊν
ςωμάτων

Κλάςθ Φωτιςμοφ

Απόςταςθ
μεταξφτων
Ιςτϊν

Φψοσ
Φωτιςτικϊν
Σωμάτων

Μικοσ
Βραχίονα

Αρικμόσ Φωτιςτικϊν
Σωμάτων ανά Ιςτό

24,0m (4)
Συνολικό
πλάτοσ
δρόμου με τθ νθςίδα

Νθςίδα (2,0m)

Μ2

30,0m

12,0m

1,80m

2 (βραχίονα)

2

Τυπικι Οδόσ 2 /
Φ4

10,0m (2)

Μονόπλευρθ

Μ2

30,0m

10,0m

1,50m

1 (βραχίονα)

3

Τυπικι Οδόσ 3 /
Φ3

16,0m (2)

Αμφίπλευρθ

Μ2

34,0m

12,0m

1,50m

1 (βραχίονα)

4

Τυπικι Οδόσ 4 /
Φ3

22,0m (4) ςυνολικό
πλάτοσ δρόμου με τθ
νθςίδα

Νθςίδα (2,0m)

Μ2

30,0m

12,0m

1,50m

2 (βραχίονα)

5

Τυπικι Οδόσ 5 /
Φ3

9,0m (2)

Μονόπλευρθ

Μ3

34,0m

12,0m

1,50m

1 (βραχίονα)

6

Τυπικι Οδόσ 6 /
Φ3

16,0m (2)

Αμφίπλευρθ

Μ2

32,0m

12,0m

1,50m

1 (βραχίονα)

7

Τυπικι Οδόσ 7 /
Φ3

11,0m (2)

Μονόπλευρθ

Μ3

30,0m

10,0m

1,50m

1 (βραχίονα)

113
Σελίδα 117 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

8

Τυπικι Οδόσ 8 /
Φ4

24,0m (4)

Αμφίπλευρθ

Μ3

38,0m

12,0m

1,50m

1 (βραχίονα)

Πίνακασ 243 Συπικζσ Οδοί
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Α.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Αντικακιςτϊντασ τα υφιςτάμενα ςυμβατικά φωτιςτικά Νατρίου με φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ LED
παρζχεται επί πλζον θ δυνατότθτα απομακρυςμζνου ελζγχου των νζων αυτϊν φωτιςτικϊν. Πλεσ οι
μεγάλεσ εταιρείασ καταςκευισ φωτιςτικϊν LED παρζχουν τθ δυνατότθτα τθλεδιαχείριςθσ των φωτιςτικϊν.
Ο ζλεγχοσ να πραγματοποιείται ςε επίπεδο φωτιςτικοφ καιςε επίπεδο πίλλαρ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ παρζχει
πολλαπλά πλεονεκτιματα:
o

o

o
o

Δυνατότθτα απομακρυςμζνου ελζγχου/διαχείριςθσ των φωτιςτικϊν. Δθλαδι κα υπάρχει
δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ειδοποίθςθσ όταν τα φωτιςτικά ςϊματα ζχουν βλάβθ και δεν
ζχουν ανάψει ι παρουςιάηουν μειωμζνθ φωτεινότθτα, δυνατότθτα θ οποία είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικι για πολφ εκτεταμζναοδικά δίκτυα όπωσ αυτό τθσ Ρεριφζρειασ. Μζςω απλισ
εφαρμογισ με χάρτθ μπορεί να ενθμερϊνεται και να βλζπει ο χριςτθσ πζραν του γεγονότοσ τθσ
βλάβθσ του φωτιςτικοφ, τθν κζςθ του με χριςθ ςυντεταγμζνων κακϊσ τα φωτιςτικά αυτά ςϊματα
κα διακζτουν δζκτθgps.
Δυνατότθτα ρυκμίςεων προγραμμάτων φωτιςμοφ, δθλαδι δυνατότθτα μεταβολισ τθσ
φωτεινότθτασ ενόσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ ι και ομάδασ φωτιςτικϊν ςωμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ
νφχτασ, όπωσ για παράδειγμα μείωςθ κατά ζνα ποςοςτό τθσ φωτεινότθτασ του φωτιςτικοφ κατά
τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ι κατά τθ δφςθ και ανατολι του θλίου όπου υπάρχει ο φυςικόσ
βοθκθτικόσ φωτιςμόσ.
Δυνατότθτα λιψθσ μετριςεων όπωσ κατανάλωςθ φωτιςτικοφ, κερμοκραςίασ, ωρϊν λειτουργίασ
του κλπ.
Ρροςαρμογι κάκε δρόμου και κόμβου ανάλογα με τισ ανάγκεσ (πζραν του κακοριςμοφ των
τυπικϊν οδϊν και κόμβων).

Για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ τθλεελζγχου- Τθλεδιαχείριςθσ απαιτείται το φωτιςτικό ςϊμα να
διακζτει ζναν controller ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα αςφρματθσ απομακρυςμζνθσ επικοινωνίασ με
ζνα κόμβο τθλεδιαχείριςθσ Οι κόμβοι τθλεδιαχείριςθσ εγκακίςτανται ςε κακοριςμζνα ςθμεία ϊςτε να
είναι δυνατι θ επικοινωνία τουσ με τοφσcontroller. Οι κόμβοι τθλεδιαχείριςθσ ςυνδζονται αςφρματα
μζςω του δικτφου gsm κινθτισ τθλεφωνίασ με το κεντρικό λογιςμικό του ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ
μζςω του οποίου γίνεται θ εποπτεία του δικτφου οδοφωτιςμοφ.
Θ επικοινωνία των controllers με το κεντρικό λογιςμικό του ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ, να γίνεται
απευκείασ μζςω του δικτφου gsm κινθτισ τθλεφωνίασ, χωρίσ παρζμβαςθ gateways
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του πάγιου κινθτοφ εξοπλιςμοφ
που κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν απρόςκοπτθ, αςφαλι και ςφγχρονθ λειτουργία του Συςτιματοσ
Φωτιςμοφ και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθλεδιαχείριςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ του.

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ τθλε-ελζγχου – τθλε-διαχείριςθσ ελζγχου ενζργειασ και
ζξυπνθσ διαχείριςθσ
Το ςφςτθμα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ αποτελεί το ςφνολο των ςυςκευϊν και των διαδικαςιϊν μζςω
των οποίων ο τελικόσ χριςτθσ μπορεί να λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν λειτουργία του δικτφου
φωτιςμοφ κακϊσ και να δίνει εντολζσ για τθν διαμόρφωςθ του προφίλ λειτουργίασ του π.χ. επίπεδα
φωτιςμοφ, διαςφνδεςθ με αιςκθτιρεσ κίνθςθσ κ.ο.κ.
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων
βαςίηονται ςτουσ κάτωκι επιμζρουσ πυλϊνεσ:
1. Διαλειτουργικότθτα - Ανοικτότθτα
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2. Αςφάλεια ςυςτιματοσ
3. Ελεγκτζσφωτιςτικϊνςωμάτων
4. Αςφρματοδίκτυοεπικοινωνίασ
5. Κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ

Διαλειτουργικότθτα - Ανοικτότθτα
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Οι αςφρματοι ελεγκτζσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πρζπει να είναι τφπου
NEMAANSISocketC136.41 ι ZHAGA ϊςτε να διαςφαλίηεται θ φυςικι διαλειτουργικότθτα μεταξφ
φωτιςτικϊν, τα οποία κα ζχουν τισ κατάλλθλεσ υποδοχζσ.
Με ςκοπό τθν διαςφάλιςθ πωσ οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα μποροφν να ελζγχουν τθν πλειοψθφία
των διακζςιμων drivers τθσ αγοράσ, οι αςφρματοι ελεγκτζσ κα πρζπει να διακζτουν DALI ι 1-10V
διεπαφζσ dimming.
Κάκε ελεγκτισ φωτιςτικοφ κα πρζπει να ζχει διεφκυνςθ IPv4 ι IPv6 ςτο δίκτυο κινθτϊν
επικοινωνιϊν (cellularnetwork) Aςφάλεια ςυςτιματοσ
Ο πάροχοσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ CMS ( του οποίου τα χαρακτθριςτικά αναλφονται ςτισ
επόμενεσ παραγράφουσ) κα πρζπει να μπορεί να δθμιουργιςει, να επεξεργαςτεί και να
διαγράψει χριςτεσ κακϊσ και να τουσ ανακζςει ςε διαφορετικά προφίλ χριςθσ. Οι χριςτεσ κα
πρζπει να μποροφν να διακζτουν διαφορετικά επίπεδα πρόςβαςθσ ανάλογα με τον ρόλο που ζχει
ο κακζνασ μζςα ςτο ςφςτθμα.
Το λογιςμικό CMS κα πρζπει να χρθςιμοποιεί αςφαλζσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ, επικυμθτά το
TLS 1.2., για ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ του server και του webclient.
Θ λφςθ πρζπει αποδεδειγμζνα να διακζτει ιςχυρι endtoend αςφάλεια και ο πάροχοσ τθσ πρζπει
να επιςθμάνει πωσ διακζτει μια διαρκι ςτρατθγικι αςφάλειασ, θ οποία διαςφαλίηει προςταςία
από μελλοντικζσ απειλζσ
Θ πρόςβαςθ ςτον server πρζπει να γίνεται με username και password
Συγκεκριμζνα για τα φωτιςτικά ςθράγγων (Φ1,Φ2) δίδεται θ δυνατότθτα να διαχειρίηονται μζςω
ενςφρματου ςυςτιματοσ που κα διαςυνδζεται με το ςφςτθμα αςφρματθσ τθλεδιαχείριςθσ των
φωτιςτικϊν με βραχίονα και κορυφισ(Φ3,Φ4,Φ5). Στθν περιπτωςθ που κα προτιμθκεί θ
αςφρματθ επικοινωνία και για τα φωτιςτικά ςθράγγων κα πρζπει να ζχει προβλεφκεί NEMAsocket
ςτο φωτιςτικό.

Ελεγκτζσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων
I.
II.
III.
IV.

V.

Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν ςωμάτων δεν κα πρζπει να καταναλϊνουν κατά μζςο όρο περιςςότερο
από 5W.
Oι ελεγκτζσ των φωτιςτικϊν κα είναι κατάλλθλοι για διαςφνδεςθ ςε δίκτυο τάςθσ 230V-240V,
50Hz
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα μποροφν να λειτουργιςουν ςε κερμοκραςία Ta -20 ° C ζωσ + 60 °C
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα πρζπει να είναι τφπου NEMA 7 PIN. Στο PIN 4 και PIN 5 κα παρζχεται το
ςφςτθμα DimmingDALI ι 1-10V ι PWM και κα υπάρχει επίςθσ είςοδοσ για αιςκθτιρα ςτα
αντίςτοιχα PINs. (Εναλλακτικζσ επιλογζσ – δθλαδι ζνα εκ των παραπάνω)
Ο ελεγκτισ φωτιςτικοφ πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα reset.
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Θζςθ ςε λειτουργία και διαμόρφωςθ
I.

II.
III.

Από τθν πρϊτθ ενεργοποίθςθ, οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα επικοινωνιςουν με το ςφςτθμα
διαχείριςθσ τθν ζκδοςθ του firmware που ζχουν κακϊσ και τθν ζκδοςθ hardware και κα το
πράττουν αυτό κάκε φορά που αυτι θ πλθροφορία αλλάηει.
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν πρζπει να μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε οποιαδιποτε φωτιςτικό.με
NEMAReceptacleANSIC136.41.
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα πρζπει να ανιχνεφουν αυτόματα τθν ιςχφ που απορροφάται από το
φωτιςτικό και κα τθν ςυγκρίνουν με τα όρια ςυναγερμϊν που ζχουν τεκεί από το ςφςτθμα,
δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα ςτουσ ελεγκτζσ να ενεργοποιοφν ειδοποιιςεισ και ςυναγερμοφσ
αυτόματα. Τα όρια (thresholds) παρζχονται από το λογιςμικό βάςει των πλθροφοριϊν που ζχουν
αποκθκευτεί για το εκάςτοτε φωτιςτικό ςϊμα

Ραραγωγι και ςυλλογι δεδομζνων
I.

II.

III.
IV.

Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν ςωμάτων πρζπει να επιβλζπουν (monitor):
 Τθν τάςθ παροχισ ςτο φωτιςτικό ςε Volts
 Το ρεφμα ειςόδου ςτο φωτιςτικό ςε Amperes
 Τθν ενεργό ιςχφ που απορροφάται από το φωτιςτικό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
τθσ κατανάλωςθσ του ελεγκτι φωτιςτικοφ, ςε W
 τθν ςωρευτικι τιμι τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ του φωτιςτικοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατανάλωςθσ του ελεγκτι ςε kWh
 Τισ ϊρεσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ
 Τον ςυντελεςτι ιςχφοσ
Ο ελεγκτισ φωτιςτικοφ κα πρζπει να ζχει ςυναφι μθχανιςμό για μζτρθςθ ι υπολογιςμό
τθσ ενεργοφ ιςχφοσ και τθσ ςυνολικισ ςωρευτικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ του φωτιςτικοφ
ςϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ίδιου του ελεγκτι. Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα
πρζπει να παράγουν αυτά τα δεδομζνα μζςω του εςωτερικοφ μετρθτικοφ οργάνου.
Οι θλεκτρικζσ μετριςεισ πρζπει να ζχουν ακρίβεια 2-3% ι καλφτερθ
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν πρζπει να παρζχουν τουσ ακόλουκουσ ςυναγερμοφσ είτε μζςω
«ανάγνωςθσ» τουσ από τον driver είτε υπολογίηοντασ τουσ βάςει ανάλυςθσ των
θλεκτρικϊν παραμζτρων που μετροφνται από τον ελεγκτι φωτιςτικοφ:
 Σφάλμα Φωτιςτικοφ: Το φωτιςτικό είναι ςβθςτό όταν κα ζπρεπε να λειτουργεί.
 Λςχφσ πολφ υψθλι: θ ιςχφσ υπερβαίνει το άνω όριο που ζχει τεκεί εντόσ του ελεγκτι.
 Λςχφσ πολφ χαμθλι: θ ιςχφσ υπερβαίνει το κάτω όριο που ζχει τεκεί εντόσ του ελεγκτι.
 Τάςθ δικτφου πολφ χαμθλι: θ τάςθ δικτφου υπερβαίνει το κάτω όριο που ζχει τεκεί
εντόσ του ελεγκτι.
 Συντελεςτισ ιςχφοσ πολφ χαμθλόσ

Ρρογράμματα ελζγχου χρόνου
I.

II.

Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα πρζπει να είναι ικανοί να ελζγχουν dimmabledrivers και να
παρζχουν οποιαδιποτε τιμι dimming ηθτθκεί από το χριςτθ μεταξφ του εφρουσ 20% ζωσ
και 100% και ςε οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα. Το dimming πρζπει να είναι δυνατόν να
γίνεται μζςω PWM ι DALI ι 1-10V (Εναλλακτικζσ επιλογζσ – δθλαδι ζνα εκ των
παραπάνω)
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα πρζπει να αποκθκεφουν ςτθν εςωτερικι τουσ μνιμθ και να
εκτελοφν τα προγράμματα ελζγχου που ζχουν λθφκεί από το λογιςμικό ελζγχου.
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IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα διακζτουν ζνα εςωτερικό ρολόι που κα είναι ςυγχρονιςμζνο
με αυτό του δικτφου επικοινωνιϊν ι του SERVER, με ςκοπό τθν εκτζλεςθ των εντολϊν των
προγραμμάτων ελζγχου ςτουσ οριςκζντεσ χρόνουσ και με ακρίβεια ±2 λεπτϊν.
Κάκε ελεγκτισ επίςθσ κα πρζπει να διακζτει και αςτρονομικό ρολόι το οποίο κα μπορεί να
ελζγχει τθν ζναυςθ και ςβζςθ του φωτιςτικοφ βάςει τθσ ανατολισ και τθσ δφςθσ του θλίου
(sunrise / sunset). Ο αλγόρικμοσ κα βαςίηεται ςε γεωγραφικά δεδομζνα (Longitude /
Latitude) που κα αποκθκεφονται ςτον ελεγκτι από το κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ
αςφρματα.
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν πρζπει να είναι ικανοί να αποκθκεφουν και να εκτελοφν
αυτόματαπρογράμματα ζναυςθσ, μεταβολισ του επιπζδου φωτεινότθτασ ςε
ςυγκεκριμζνουσ χρόνουσ (dimmingprofile) και ςβζςθσ των των φωτιςτικϊν (dimming).
Οι δυνατότθτεσ ρυκμίςεων κα πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα :
 Εντολζσ από το CMS , ςβζςθσ φωτόσ και μεταβολισ ιςχφοσ βαςιςμζνεσ ςτθν χαραυγι
και το ςοφρουπο
 Στο πλαίςιο κάκε dimmingprofile, οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα αποδζχονται, κα
αποκθκεφουν και κα μποροφν να εκτελοφν αυτόματα τουλάχιςτον διαφορετικά
επίπεδα φωτεινότθτασ κάκε νφχτα.
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα διακζτουν ζνα βαςικό/ «default» πρόγραμμα αυτόματθσ
λειτουργίασ
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα μποροφν επίςθσ να αποδζχονται και προγράμματα τα οποία
κα λαμβάνουν υψθλότερθ προτεραιότθτα από το βαςικό – default προφίλ.

Χειροκίνθτεσ απομακρυςμζνεσ εντολζσ
I.

II.

Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν πρζπει να μποροφν να δεχκοφν χειροκίνθτεσ εντολζσ μεταβολισ
τθσ ιςχφοσ, ζναυςθσ, ςβζςθσ από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ μζςω του λογιςμικοφ
διαχείριςθσ και κα τισ εκτελοφν άμεςα μετά τθν λιψθ τουσ ανεξαρτιτωσ του προφίλ
φωτιςμοφ που ζχουν προγραμματιςμζνο.
Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα πρζπει να μποροφν να δζχονται εντολζσ με αυτόματθ ςυνκικθ
αναίρεςθσ τουσ εκφραςμζνθ ςε ϊρα ι θμερομθνία. Για παράδειγμα «μεταβολι τθσ ιςχφοσ
κατά 67% για 25 λεπτά». Μετά το πζρασ τθσ ςυνκικθσ ο ελεγκτισ φωτιςτικοφ επιςτρζφει
ςτο αυτόματο προφίλ.

Αςφρματο δίκτυο
I.
II.
III.
IV.

Το δίκτυο επικοινωνιϊν κα καλφπτει όλα τα φωτιςτικά ςϊματα ςτα οποία εγκακίςτανται
ελεγκτζσ φωτιςτικϊν.
Κάκε ελεγκτισ κα διακζτει μια IPv4 ι IPv6 διεφκυνςθ ςτο δίκτυο κινθτϊν επικοινωνιϊν
(cellularnetwork).
Θ επικοινωνία ςε όλο το ςφςτθμα κα είναι ςχεδιαςμζνθ να αναγνωρίηει απϊλειεσ
πακζτων και κα ζχει μθχανιςμό «retry» ϊςτε να εγγυάται αξιόπιςτθ δικτυακι επικοινωνία.
Το δίκτυο κινθτϊν επικοινωνιϊν (cellular) κα βαςίηεται ςτθν διακεςιμότθτα 4G/3G/2G
δικτφου από τον πάροχο (-ουσ) κινθτισ επικοινωνίασ με τον οποίο το ςφςτθμα
ςυνεργάηεται. Με αυτόν τον τρόπο διαςφαλίηεται πωσ δεν απαιτείται ανάπτυξθ κανενόσ
άλλου είδουσ δικτφου από τθν πλευρά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του Αναδόχου. Ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ωςτόςο κα πρζπει να διαςφαλίςει πωσ ο πάροχοσ κινθτϊν
επικοινωνιϊν του, καλφπτει τθν περιοχι εφαρμογισ, ιτοι τθν Αττικι, με δίκτυο
δεδομζνων ενδεικτικά 2G/3G/4G.
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V.
VI.

Οι ελεγκτζσ φωτιςτικϊν κα πρζπει να ςυνδζονται αυτόματα με το ςφςτθμα με τθν
εγκατάςταςθ τουσ.
Θ λφςθ και ιδιαίτερα θ επικοινωνία μεταξφ των ελεγκτϊν φωτιςτικϊν και του λογιςμοφ
CMS μζςω του δικτφου κινθτϊν επικοινωνιϊν κα είναι ςχεδιαςμζνθ να υποςτθρίηει όλα τα
μθνφματα που ςτζλνονται και λαμβάνονται από τουσ ελεγκτζσ φωτιςτικϊν.

Κεντρικό λογιςμικό διαχείριςθσ (CMS)
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Το κεντρικό λογιςμικό διαχείριςθσ πρζπει να βαςίηεται ςε ζναν ανοικτό
WebApplicationServer. H διεπαφι χριςτθ (UserInterface) πρζπει να είναι 100% Webbased
και προςβάςιμθ από οποιονδιποτε υπολογιςτι μζςω webbrowser.
H
διεπαφι
χριςτθ
πρζπει
να
είναι
προςβάςιμθ
τουλάχιςτον
από
MicrosoftInternetExplorer, GoogleChrome.
Το λογιςμικό κα μπορεί να περιορίηει τα δικαιϊματα ενόσ προφίλ χριςτθ ( και κατά
ςυνζπεια όλων των χρθςτϊν που ςυνδζονται με το ςυγκεκριμζνο προφίλ) από οριςμζνα
κρίςιμα ςθμεία του λογιςμικοφ και ςυγκεκριμζνα τουλάχιςτον τα ακόλουκα:

Αποςτολι χειροκίνθτθσ εντολισ (ON, OFF, Dimming) επιτρζποντασ όμωσ ςτουσ
χριςτεσ να διαβάηουν πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο για τθν εικόνα τθσ
εγκατάςταςθσ.

Τροποποίθςθ των δεδομζνων inventory (δθλαδι των ςτοιχείων των φωτιςτικϊν
ςωμάτων)

Τροποποίθςθ των ρυκμίςεων των ελεγκτϊν φωτιςτικϊν 1.38.4. Τροποποίθςθ
ωριαίων προγραμμάτων

Αποκικευςθ ι επεξεργαςία ενόσ report ι ενόσ ςυμβάντοσ.
Το λογιςμικό κα δθμιουργεί, επεξεργάηεται και κα διαγράφει αντικείμενα (φωτιςτικά),
είτε μζςω χειροκίνθτθσ προςκικθσ είτε μζςω RESTfulAPI, και μζςω ςυςχετιςμοφ ελεγκτϊν
φωτιςτικϊν με φωτιςτικά.
Το λογιςμικό κα είναι ικανό να διαχειρίηεται τα φωτιςτικά μεμονωμζνα ι ςε ομάδεσ και
να μπορεί να εφαρμόηει ςε αυτά διαφορετικοφσ τρόπουσ λειτουργίασ
Το λογιςμικό κα μπορεί να αναηθτιςει ζνα ι περιςςότερα φωτιςτικά ι άλλα αντικείμενα,
βάςει των ιδιοτιτων τουσ, τθν διεφκυνςθ τουσ, τθν γεωγραφικι ομάδα τουσ, το όνομα
τουσ, το αναγνωριςτικό τουσ ι κάκε άλλθ ιδιότθτα
Το λογιςμικό κα πρζπει να παρζχει πολλζσ πλθροφοριακζσ ιδιότθτεσ για τα φωτιςτικά
ςϊματα (ι άλλουσ τφπουσ αντικειμζνων) ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ διεφκυνςθσ τουσ, ,
μοντζλο φωτιςτικοφ, ςειριακόσ αρικμόσ ελεγκτι φωτιςτικοφ, ζκδοςθ firmware ελεγκτι
φωτιςτικοφ (αποςτζλλεται από τον ελεγκτι φωτιςτικοφ)
Το χαρτογραφικό υπόβακρο του λογιςμικοφ κα είναι το OpenStreetMap (ι εναλλακτικά το
GoogleMaps) το λογιςμικό κα μπορεί να εμφανίηει ςε χάρτθ τθ δομι του Δικτφου
Οδοφωτιςμοφ: κζςεισ των ελεγκτϊν των φωτιςτικϊν, με ενδείξεισ για τα χαρακτθριςτικά
τουσ και τον τρόπο λειτουργίασ τουσ
Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει ςτο χριςτθ τθν επιλογι πολλϊν φωτιςτικϊν (ι
άλλων αντικειμζνων) με ςκοπό τθν δθμιουργία λιςτϊν και τθν επεξεργαςία των ιδιοτιτων
τουσ, τον κακοριςμό τουσ ςε ζνα πρόγραμμα ελζγχου ι τθν εκτζλεςθ χειροκίνθτθσ
εντολισ.
Το λογιςμικό διαχείριςθσ κα απεικονίηει και κα μπορεί να τροποποιεί τισ παραμζτρουσ
ρφκμιςθσ των ελεγκτϊν φωτιςτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων προγραμμάτων ελζγχου και
ςυναγερμϊν, ενόσ ι περιςςότερων ελεγκτϊν φωτιςτικϊν και θ αποςτολι τουσ κα γίνεται
ςε επόμενο χρονικό διάςτθμα, όταν το δίκτυο των φωτιςτικϊν είναι ενεργό. (ςτθν
περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ το δίκτυο δεν τροφοδοτείται).
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.

Το λογιςμικό κα παρζχει γραφικι ειδοποίθςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται πωσ οι παράμετροι
ρυκμίςεων των ελεγκτϊν φωτιςτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων
ελζγχου και όρια ςυναγερμϊν/ προειδοποιιςεων, ζχουν επιτυχϊσ λθφκεί από τουσ
ςυγκεκριμζνουσ ελεγκτζσ ςτουσ οποίουσ γίνεται θ επεξεργαςία.
Το λογιςμικό πάντοτε κα απεικονίηει τα δεδομζνα ςε μορφι 24h και ςε τοπικι ϊρα. 1.48.
Το λογιςμικό κα λαμβάνει υπόψθ του τθν χειμερινι / καλοκαιρινι ϊρα χωρίσ ανάγκθ
παρζμβαςθσ του χριςτθ
Το λογιςμικό κα ςυγκεντρϊνει όλουσ τουσ ςυναγερμοφσ (alarms) και τισ ειδοποιιςεισ
(alerts) και τισ επαναφορζσ τουσ ςε κανονικι κατάςταςθ, δεδομζνα που αποςτζλλονται
από τουσ ελεγκτζσ φωτιςτικϊν.
Το λογιςμικό κα παρζχει reports ςυντιρθςθσ, παρζχοντασ τον αρικμό των φωτιςτικϊν τα
οποία ζχουν τουλάχιςτον ζνα ενεργό report ςε κάκε γεωγραφικι ομάδα που επιλζγεται
από τον χριςτθ.
Το λογιςμικό κα απεικονίηει τθν εξζλιξθ ανά νφκτα του ςυνολικοφ αρικμοφ των
φωτιςτικϊν με ςθμαντικό πρόβλθμα (alarm) / επουςιϊδεσ (ειδοποίθςθ) ςε ςφγκριςθ με
τισ προθγοφμενεσ νφκτεσ.
Το λογιςμικό κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτο χριςτθ να επιλζγει το χρονικό διάςτθμα για το
οποίο κα βλζπει ιςτορικά δεδομζνα
Το λογιςμικό κα μπορεί να δθμιουργεί, να καταγράφει και να επαναλαμβάνει ερωτιματα
(queries) για τθν δθμιουργία report ανάλυςθσ και δεδομζνων αποκικθσ (inventory). Το
λογιςμικό κα παράγει reports
Το λογιςμικό CMS κα εξάγει τα περιεχόμενα τζτοιων reports ςε αρχείο (για παράδειγμα
EXCEL ι PDF)
To λογιςμικό κα είναι ικανό να προγραμματίηει τθν εκτζλεςθ τζτοιων reports και να
ςτζλνει τα δεδομζνα με email ςε λίςτα αποδεκτϊν που κα κακοριςτεί. Ο
προγραμματιςμόσ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον:

Αποςτολι θμερθςίωσ ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα

Αποςτολι εβδομαδιαίωσ – ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα
Το λογιςμικό κα διακζτει μθχανιςμό διαγραφισ των ςυλλεγμζνων δεδομζνων μετά από
περίοδο που ορίηεται ςτο ςφςτθμα
Από τα δεδομζνα ςωρευτικισ ενζργειασ που ςυλλζγονται από κάκε ελεγκτι φωτιςτικοφ,
το λογιςμικό κα μπορεί να παρζχει report κατανάλωςθσ ενζργειασ για ζνα ςυγκεκριμζνο
γεωγραφικό group που επιλζγεται από το χριςτθ, για τθν περίοδο επιλογισ του. Κα
παρουςιάηεται το ςφνολο τθσ ενζργειασ kWh των φωτιςτικϊν ςτο ςυγκεκριμζνο group.
Το λογιςμικό κα μπορεί να δθμιουργεί, επεξεργάηεται και να αποςτζλλει ςτουσ ελεγκτζσ
φωτιςτικϊν προφίλ αυτόματθσ λειτουργίασ.
Το λογιςμικό κα μπορεί να ςτζλνει «χειροκίνθτα» εντολζσ ON , OFF, DIMMING ςτουσ
ελεγκτζσ των φωτιςτικϊν
Να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με άλλα ςυςτιματα μζςω ανοικτϊν API
(ApplicationInterface) ςε μορφι τφπου JsonFormat ι ιςοδφναμθ, μζςω των οποίων κα
εξάγονται δεδομζνα και κα παρζχεται τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ

Ρροςκόμιςθ Εγγράφων
Ρρζπει να κατατεκοφν τα ακόλουκα ζγγραφα
I.
II.

Τεχνικό φυλλάδιο του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
Τεχνικό φυλλάδιο του αςφρματου ελεγκτι φωτιςτικοφ
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III.

Διλωςθ εκπροςϊπου του καταςκευαςτι για τυχόν επιμζρουσ ςτοιχεία τα οποία δεν είναι
εμφανι ςτα τεχνικά φυλλάδια ι τυχόν διαφοροποιιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτα
τεχνικά φυλλάδια.

Α.3 Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τεχνικι διαχείριςθ του Συςτιματοσ Φωτιςμοφ(όχι δικτφου), θ οποία
ςυνίςταται κατά βάςθ ςτθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εν γζνει διαχείριςθ αυτοφ για 11 ζτθ (ζντεκα) από
ολοκλιρωςθ τθσ Α.1
Ειδικότερα , ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
Σφμβαςθσ που ςυνίςταται, ιδίωσ, ςτθν κακθμερινι λειτουργία του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων με ίδια
μζςα, τθ ςυνικθ, προλθπτικι και διορκωτικι ςυντιρθςθ, τθ βαριά ςυντιρθςθ και τθν περιοδικι
αντικατάςταςθ / ανανζωςθ τμθμάτων, ςτοιχείων και εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ (lifecyclecost) του
ςυνόλου των εγκαταςτάςεων, του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ (όχι δικτφου), τθν κακθμερινι διακεςιμότθτα
των εγκαταςτάςεων και ςυςτθμάτων του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ (όχι δικτφου) που είναι το αντικείμενο
των Τμθμάτων Α.1 και Α.2

Ειδικι Επιςιμανςθ:
Ρριν τθν εγκατάςταςθ του προαναφερκζντοσ εξοπλιςμοφ, ο Ρρομθκευτισ κα αποςυνδζςει από το
θλεκτρικό δίκτυο, κα αποξθλϊςει, κα μεταφζρει και κα παραδϊςει τα υφιςτάμενα φωτιςτικά ςϊματα
παλιάσ τεχνολογίασ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ.
Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου εμπίπτει επίςθσ θ εκπαίδευςθ μθχανικϊν τθσ Υπθρεςίασ, ςτθν
λειτουργία, ρφκμιςθ, ζλεγχο και διαχείριςθ τόςο του ςυνόλου του αναβακμιςμζνου ςυςτιματοσ
φωτιςμοφ και του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ IOT και των επί μζρουσ ςτοιχείων του, χωρίσ επιπλζον
αποηθμίωςθ.

Τμιμα Β: ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ρ.Δ.Ε.
Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αντιμετϊπιςθ του ςυνόλου των διαφόρων φκορϊν, ηθμιϊν του
δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ οι οποίεσ ενδζχεται να καταςτιςουν προβλθματικι τθ ςωςτι λειτουργία του
ςυςτιματοσ τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ. Δεδομζνου του γεγονότοσ , ότι θ ςθμερινι καταγραφι είναι
εικόνα ςτιγμισ με αποτζλεςμα να μθν διαςφαλίηεται θ ςωςτι προεκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ
παροφςασ εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα εκτελζςει για ολόκλθρο το διάςτθμα τισ εργαςίεσ που περιλαμβάνουν
όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ πλιρουσ περαιωμζνθσ και ζντεχνθσ κατά είδοσ μονάδασ
εργαςίασ ςφμφωνα με τα υπό των κανονιςμϊν προβλεπόμενα όπωσ προδιαγράφονται ςτα Τεφχθ τθσ
μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ για χρονικό διάςτθμα 3 (τριϊν) ετϊν.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ είναι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ του οδοφωτιςμοφ ςτο
Εκνικό Οδικό Δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν παροφςα διαδικαςία κα γίνουν όλεσ οι
απαραίτθτεσ εργαςίεσ βραχυκυκλϊματα, αντικατάςταςθ καλωδίων, γκοφρζ , ιςτϊν, φωτιςτικϊν ςωμάτων
και όποιεσ άλλεσ εργαςίεσ χρειαςκοφν και αναφζρονται ςτον αναλυτικό Ρροχπολογιςμό ϊςτε να
ευρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ το Ε.Ο.Δ. του θλεκτροφωτιςμοφ.
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Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επεμβαίνει ςε οποιοδιποτε κόμβο και ςε οποιαδιποτε χιλ. απόςταςθ
αρμοδιότθτασ Ρ.Δ.Ε. αφοφ του δοκεί εντολι από τον τθν ανακζτουςα αρχι. Στα τμιματα ςτα οποία κα
γίνει αντικατάςταςθ καλωδίων τα φρεάτια των βάςεων (τα οποία είναι ενςωματωμζνα ) κα καλυφκοφν
για προςταςία με μπετόν πάχουσ 20,00εκ. ζωσ 30,00εκ. Θ αντικατάςταςθ φκαρμζνου ι κατεςτραμμζνου
υλικοφ κα γίνει δια ετζρου καινοφργιου το οποίο κα είναι το ίδιο προσ το αντικακιςτάμενο. Ρρο πάςθσ
εργαςίασ ςε κάκε κόμβο κα γίνεται λεπτομερισ καταγραφι των αναγκϊν ςυντθριςεωσ και κα
ςυνοδεφεται με ςκαριφιματα.
Γενικότερα οι προαναφερκείςεσ εργαςίεσ βελτιϊςεωσ και ςυντθριςεωσ δικτφων κατά τισ βαςικζσ
λεπτομζρειεσ δζον όπωσ είναι ςφμφωνοι:
α) Με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και β) Τουσ Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων.

Θ αποκατάςταςθ των ςιδθροιςτϊν, τςιμεντοιςτϊν και των βραχιόνων αυτϊν κα γίνεται δι’ άλλου ομοίου
τφπου προσ τον τφπου του ιςτοφ που αντικακίςταται. Σε περίπτωςθ που προκλθκεί ηθμία εισ τα υπόγεια
καλϊδια, αυτά αντικακίςτανται με ίδιασ διατομισ με τα αντικαταςτακζντα και κα τοποκετοφνται εντόσ
πλαςτικϊν ςωλινων ι γαλβανιςμζνων ςιδθροςωλινων.

Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ
Ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ προβλζπεται να εκτελεςτοφν οι παρακάτω κάτω
εργαςίεσ :

1. Κακαριςμόσ ςυντιρθςθ υπαίκριων ερμαριϊν
Θ εργαςία αφορά ςτον κακαριςµό και ςυντιρθςθ ενόσ υπαίκριου ερµαρίου (ερµαρίου ανάγκθσ ςιραγγασ
ι ερµαρίου διανομισ ιςχφοσ, κλπ.) ιτοι τθν αποµόνωςθ των θλεκτρικϊν τροφοδοτιςεων, κακαριςµό µε
πεπιεςμζνο αζρα του χϊρου θλεκτρικϊν οργάνων, κακαριςµό µε ειδικά πτθτικά υγρά των θλεκτρικϊν
ςτοιχείων και ςτεγνό κακάριςµα των εςωτερικϊν τοιχωμάτων του ερµαρίου. Ρεριλαμβάνεται ο
κακαριςµόσ των εξωτερικϊν επιφανειϊν των ερµαρίων µε νερό και απορρυπαντικά.

2. Χαλφβδινοι ιςτοί οδοφωτιςμοφ
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ γαλβανιςμζνων χαλυβδίνων ιςτϊν οδοφωτιςμοφ,
καταςκευαςμζνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στφλοι φωτιςμοφ - Μζροσ 5: Απαιτιςεισ για χαλφβδινουσ ιςτοφσ
φωτιςμοφ’’ και ςφμφωνα με τισ ΕΤΕΡ 05-07-01-00 "Υποδομι Οδοφωτιςμοφ" και 05-07-02-00 "Λςτοί
οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα".
Στθν παροφςα προμικεια και τοποκζτθςθ περιλαμβάνονται






Θ εκςκαφι τάφρων ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ και θ επανεπίχωςθ τουσ.
Οι ςωλινεσ διζλευςθσ καλωδίων με το ενςωματωμζνο ςφρμα οδθγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386
"Συςτιματα ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων" ι γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ κατά
ΕΛΟΤ EN 10255).
Θ προςταςία των ςωλινων διζλευςθσ καλωδίων είτε με ςκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με
βάςθ τθν τυπικι διατομι τθσ μελζτθσ.
Τα ειδικά φρεάτια ζλξθσ και επίςκεψθσ καλωδίων με το κάλυμμά τουσ κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλιρωσ
τοποκετθμζνα.
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και το αναλογοφν ποςοςτό των πλακϊν γείωςθσ.
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Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ.
Πλα τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ καλϊδια τροφοδοςίασ του ιςτοφ.
H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου του χαλφβδινου ιςτοφ και τθσ προκαταςκευαςμζνθσ
βάςθσ του από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ από γαλβανιςμζνεσ
εν κερμϊ ράβδουσ και φρεάτιο ζλξθσ καλωδίων με χυτοςιδθρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
διαμορφωμζνθσ ςφμφωνα με τα Ρρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΡΚΕ).
Tο ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, μονό ι πολλαπλό, με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ μανδάλωςισ τθσ.
H ανζγερςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ ςτουσ κοχλίεσ αγκφρωςθσ με οκτϊ περικόχλια, επάνω και
κάτω, με χριςθ καταλλιλου ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορφφωςθσ
και τα άνω περικόχλια αςφαλείασ, τφπου Νyloc).
H πλιρωςθ του κενοφ κάτω από τθν βάςθ του ιςτοφ με μθ ςυρικνοφμενθ τςιμεντοκονία, μετά το
αλφάδιαςμα και τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν.
Oι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.

3. Ριλλάρ Οδο-φωτιςμοφ
Στεγανά μεταλλικά κιβϊτια θλεκτροδότθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ (πίλλαρ), βακμοφ προςταςίασ Λ55 για
τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, με τθν βάςθ ζδραςισ τουσ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και
τθν ΕΤΕΡ 05-07-01-00 ‘Υποδομι οδοφωτιςμοφ’’
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:












Τθν προμικεια και μεταφορά επί τοπου του ςτεγανοφ μεταλλικοφ κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτθ
ςτζγθ με περιφερειακι προεξοχι 5 cm για απορροι των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράσ
εξελάςεωσ πάχουσ 2 mm, γαλβανιςμζνου εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά, μετά τθν καταςκευι
του, με ελάχιςτθ ανάλωςθ ψευδαργφρου 400 g/m2 (50 μm), βαμζνου με διπλι ςτρϊςθ
εποξειδικισ βαφισ πάχουσ ξθροφ υμζνα (εκάςτθσ) 125 μm, με ελαςτικά παρεμβφςματα
ςτεγάνωςθσ τθσ κυρίδασ, ανοξείδωτθ κλειδαριά αςφαλείασ, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρσ του
ζργου και πινακίδα επιςιμανςθσ με τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου
Τθν εκςκαφι και επανεπίχωςθ τοφ ορφγματοσ τθσ βάςθσ ζδραςθσ του πίλλαρ
Τθ βάςθ του πίλαρ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, χυτι επί τόπου ι προκαταςκευαςμζνθ, οφτωσ
ϊςτε το πίλλαρ να εδράηεται ςε ςτάκμθ +40 cm από τον περιβάλλοντα χϊρο, με κεντρικι οπι
διζλευςθσ των υπογείων καλωδίων.
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και θ πλάκα γείωςθσ.
Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ.
Θ ςτεγανι διανομι εντόσ του πίλλαρ με τα όργανα διακοπισ και προςταςίασ των κυκλωμάτων
φωτιςμοφ, αποτελοφμενθ από πίνακα προςταςίασ Λ 44 καταςκευαςμζνο από βαμμζνθ λαμαρίνα
ι άκαυςτο κερμοπλαςτικό, επαρκϊν διαςτάςεων ϊςτε να χωροφν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίοσ
κα φζρει οπζσ με τουσ κατάλλθλουσ ςτυπιοκλιπτεσ για τθν είςοδο του καλωδίου παροχισ, του
καλωδίου τθλεχειριςμοφ κακϊσ επίςθσ και για τθν ζξοδο των καλωδίων προσ το δίκτυο.
Τα πάςθσ φφςεωσ όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτθ φορτίου, γενικζσ αςφάλειεσ,
αυτόματουσ μαγνθτοκερμικοφσ διακόπτεσ και θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ τθλεχειριςμοφ (ανά
κφκλωμα φωτιςμοφ), ρελζ μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), χρονοδιακόπτθ
αφισ, χρονοδιακόπτθ μείωςθσ νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), πρίηα ςοφκο 16Α,
λυχνία νυκτερινισ εργαςίασ ςε ςτεγανι «καραβοχελϊνα» και κλεμοςειρζσ ςφνδεςθσ των
καλωδίων (ςτο κάτω μζροσ του κιβωτίου).
Τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εγκατάςταςθ, τισ ςυνδζςεισ και τον
ζλεγχο λειτουργίασ

4. Φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων καλωδίων
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Καταςκευι φρεατίου ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, οπλιςμζνο με
δομικό πλζγμα Β500C, με τοιχϊματα ελαχίςτου πάχουσ 10 cm για τα φρεάτια ζλξθσ και 15 cm για τα
φρεάτια ςφνδεςθσ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:






θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ
θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ, ι θ προμικεια και εγκατάςταςθ προκαταςκευαςμζνου φρεατίου
θ διαμόρφωςθ των οπϊν ειςόδου και εξόδου των ςωλθνϊςεων διζλευςθσ των καλωδίων
ςτεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτι λαμαρίνα εδραηόμενο ςε μεταλλικό πλαίςιο μζςω ελαςτικοφ
παρεμβφςματοσ, με διάταξθ μανδάλωςθσ με χριςθ ειδικοφ εργαλείου και
αντιςκωριακι προςταςία (διπλι ςτρϊςθ rustprimer ψευδαργφρου και διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ
βαφισ)

5. Σιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι διζλευςθσ καλωδίων φωτεινισ ςθματοδότθςθσ
Καταςκευι ςωλθνϊςεων διζλευςθσ καλωδίων ςθματοδότθςθσ υπό το οδόςτρωμα ι ςτισ κζςεισ τεχνικϊν
με γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ με ραφι και ςπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T,
κλάςεωσ L (πράςινθ ετικζττα), ονομαςτικισ διαμζτρου (DN) και πάχουσ τοιχϊματοσ όπωσ αναφζρεται
παρακάτω.
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:






θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των ςωλινων, του γαλβανιςμζνου ςφρματοσ ζλξθσ
καλωδίων, των γαλβανιςμζνων ειδικϊν τεμαχίων,
θ τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων
θ τοποκζτθςθ του ςφρματοσ ζλξθσ καλωδίων
θ επιςιμανςθ των ςωλινων κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ δζςμθσ ςωλινων, όπου προβλζπεται.
θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων με ςκυρόδεμα

6. Σωλινεσ προςταςίασ υπογείων καλωδίων από πολυαικυλζνιο(HDPE)
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςωλινων προςταςίασ υπογείων καλωδίων
ονομαςτικισ διαμζτρου όπωσ αναφζρεται παρακάτω, από πολυαικυλζνιο πυκνότθτασ (HDPE), δομθμζνου
τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συςτιματα ςωλθνϊςεων
για διαχείριςθ καλωδίων», φορτίου παραμόρφωςθσ 5% > 400 Ν/m, με ενςωματωμζνθ ατςαλίνα,
παραδιδομζνων ςε κουλοφρα ι ευκφγραμμα τμιματα.
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:







θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων
θ εκτφλιξθ και θ ευκυγράμμιςθ δίπλα ςτο όρυγμα τοποκζτθςθσ
θ κοπι ςτα μικθ που απαιτοφνται, τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (μοφφεσ),
θ τοποκζτθςθ πλαςτικισ ταινίασ επιςιμανςθσ τθσ ςωλθνογραμμισ,
θ πρόςδεςθ των ςωλινων ςε δζςμεσ (όταν προβλζπεται) και θ τοποκζτθςθ και ςυναρμογι του
ςωλινα ςτα φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων

7. Καλϊδια τφπου H05VV-U,R (NYM), ονομαςτικισ τάςθσ 300/500V, μόνωςθ και μανδφα από PVC
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Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε εςχάρα, ςε κανάλι, κλπ.) καλωδίων
ονομαςτικισ τάςθσ 300 / 500 V τφπου H05VV-U, (μονόκλωνοσ αγωγόσ) H05VV-R (πολφκλωνοσ αγωγόσ), με
χάλκινουσ αγωγοφσ με μόνωςθ και μανδφα από PVC, περιλαμβανομζνων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ
και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ
κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων.

8. Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ
ΑΡΟ PVC
Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε κανάλι, ςε εςχάρα, ςε οχετό, ςε
φορζα, ςε μονωτιρεσ, μζςα ςτο ζδαφοσ, κλπ.) καλωδίου με χάλκινουσ αγωγοφσ και μόνωςθ από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαςτικισ τάςθσ 600 / 1000 V τφπου E1VV- U (μονόκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-R
(πολφκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-S (πολφκλωνοσ αγωγόσ κυκλικοφ τομζα), περιλαμβανομζνων των υλικϊν
ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ
ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων.

9. Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολυκλϊνοι
Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ γυμνοφ πολφκλωνου χάλκινου αγωγοφ,
περιλαμβανομζνων όλων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ,
πζδιλα, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και
ελζγχων.

10. Αφαίρεςθ και απομάκρυνςθ τςιμεντοϊςτοφ φωτιςμοφ
Εργαςία αφαίρεςθσ εγκατεςτθμζνων ιςτϊν φωτιςμοφ, από οπλιςμζνο ι προεντεταμζνο ςκυρόδεμα, με ι
χωρίσ βραχίονεσ και φωτιςτικά, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:







θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν
θ αποςφνδεςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ από το ακροκιβϊτιο.
θ κοπι του ιςτοφ κοντά ςτθ βάςθ του, θ κατάκλιςι του και θ αφαίρεςθ των βραχιόνων, των
φωτιςτικϊν, των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ.
θ αποξιλωςθ του παραμζνοντοσ τμιματοσ του ιςτοφ ςε ςτάκμθ -5cm από τθν επιφάνεια του
πεηοδρομίου, και θ πλιρωςθ τθσ οπισ με τςιμεντοκονία, μζχρι τθν ςτάκμθ του υπάρχοντοσ
πεηοδρομίου.
θ επαναςφνδεςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ ςτο φρεάτιο ςτθν βάςθ του ιςτοφ και θ
επιμελισ μόνωςι τουσ.
Φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά του ιςτοφ και των φωτιςτικϊν ςτθν αποκικθ τθσ Υπθρεςίασ ι
ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ επανατοποκζτθςθσ.

11. Αφαίρεςθ χαλφβδινων ιςτϊν φωτιςμοφ
Εργαςία αφαίρεςθσ εγκατεςτθμζνων χαλφβδινων ιςτϊν φωτιςμοφ, με ι χωρίσ βραχίονεσ και φωτιςτικά,
ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:


θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν
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θ αποξιλωςθ των πάςθσ φφςεωσ επικαλφψεων πάνω και γφρω από τθ βάςθ του ιςτοφ
(πλακοςτρϊςεισ, ςκυροδζματα, τςιμεντοκονιάματα κλπ.)
θ αποςφνδεςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ από το ακροκιβϊτιο.
θ αφαίρεςθ ιςτοφ από τθ βάςθ του με τον εξοπλιςμό του και θ κατάκλιςθ και αφαίρεςθ των
βραχιόνων, των φωτιςτικϊν, των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ.
θ επαναςφνδεςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ ςτο φρεάτιο ςτθν βάςθ του ιςτοφ και θ
επιμελισ μόνωςι τουσ.
θ φόρτωςθ, μεταφορά και απόρριψθ των προϊόντων των αποξθλϊςεων ςε επιτρεπόμενο χϊρο.
θ αποκατάςταςθ τθσ επιφάνειασ γφρω από τθν βάςθ του ιςτοφ ςτθν αρχικι τθσ μορφι.
θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά του ιςτοφ και των φωτιςτικϊν ςτθν αποκικθ τθσ Υπθρεςίασ ι
ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ επανατοποκζτθςθσ.

12. Αφαίρεςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων
Εργαςία αποςφνδεςθσ και αφαίρεςθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων (Φ/Σ) οποιοδιποτε τφπου, θ οποία
περιλαμβάνει:




Τθν αποςφνδεςθ των καλωδίων από το Φ/Σ και τθν επιμελι μόνωςι τουσ ι τθν επαναςφνδεςι
τουσ για να μθν διακοπεί θ λειτουργία των προθγουμζνων και επόμενων Φ/Σ.
Τθν αφαίρεςθ του Φ/Σ με όλο τον εξοπλιςμό του (λυχνία, ςτάρτερ, μπάλλαςτ, κάτοπτρο κλπ.)
Τθν μεταφορά και παράδοςθ του ςτθν αποκικθ τθσ Υπθρεςίασ ι ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ
επανατοποκζτθςθσ.

13. Αφαίρεςθ βραχιόνων
Εργαςία αποςφνδεςθσ και αφαίρεςθσ βραχιόνων φωτιςτικϊν ςωμάτων οποιουδιποτε τφπου και
διαςτάςεων από ιςτό φωτιςμοφ, οποία περιλαμβάνει:




Τθν αποςφνδεςθ των καλωδίων από τα φωτιςτικά ςϊματα (Φ/Σ) και τθν επιμελι μόνωςι τουσ ι
τθν επαναςφνδεςι τουσ για να μθν διακοπεί θ λειτουργία των προθγουμζνων και επόμενων Φ/Σ.
Τθν αφαίρεςθ βραχίονα από τον ιςτό και, εάν προβλζπεται, τθν αποςυναρμολόγθςθ των Φ/Σ με
όλο τον εξοπλιςμό τουσ (λυχνία, ςτάρτερ, μπάλλαςτ, κάτοπτρο κλπ.)
Τθν μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν ςτθν αποκικθ τθσ Υπθρεςίασ ι ςτθν προβλεπόμενθ κζςθ
επανατοποκζτθςθσ.

14. Ανακαίνιςθ βαφισ χαλφβδινων ιςτϊν φωτιςμοφ
Ανακαίνιςθ βαφισ χαλφβδινων ιςτϊν φωτιςμοφ οποιουδιποτε τφπου και διαςτάςεων
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:








Θ προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου των απαιτοφμενων υλικϊν κακαριςμοφ και βαφισ.
H αποςφνδεςθ τθσ θλεκτρικισ παροχισ
Θ αφαίρεςθ επικολλθμζνων αφιςϊν και θ απόξεςθ των παλαιϊν χρωμάτων με ςυρματόβουρτςα,
τροχό ι φλόγιςτρο ι μεταλλοβολι
Θ αποκατάςταςθ φκορϊν του υφιςταμζνου
γαλβανίςματοσ με υλικό ψυχροφ γαλβανίςματοσ
Θ εφαρμογι διπλισ ςτρϊςθσ αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ (rustprimer)
Θ εφαρμογι τελικισ βαφισ με χρϊμα εποξειδικισ βάςεωσ, υψθλισ αντοχισ ςε UV ακτινοβολία, με
ςυνολικό πάχοσ ξθροφ υμζνα τουλάχιςτον 120 μm
H επαναφορά ςε περίπτωςθ κατάκλιςθσ και θ θλεκτρικι επαναςφνδεςθ του ιςτοφ
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15. Αποκατάςταςθ ςτρζβλωςθσ κοχλία ςε βάςθ ςιδθροϊςτοφ
Αποκατάςταςθ κοχλία τθσ βάςθσ ζδραςθσ χαλυβδίνου ιςτοφ φωτιςμοφ που ζχει υποςτεί ςτρζβλωςθ από
πρόςκρουςθ ι άλλθ αιτία, με κζρμανςθ με φλόγα προπανίου ευκυγράμμιςθ, αποκατάςταςθ του
ςπειρϊματοσ με φιλιζρα και τοποκζτθςθ νζου διπλοφ περικοχλίου (περιλαμβάνεται θ προμικεια).

16. Αντικατάςταςθ καλφμματοσ κυρίδασ ιςτϊν
Ρρομικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ καλφματοσ κυρίδασ ιςτοφ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα,
καταλλιλων διαςτάςεων ϊςτε να εφαρμόηει ςτο άνοιγμα τθσ κυρίδασ, περιλαμβανομζνου του
ςυςτιματοσ ςτερζωςθσ και αςφάλιςισ του.

17. Αντικατάςταςθ ακροκιβωτιου ιςτοφ φωτιςμοφ
Αποξιλωςθ κατεςτραμμζνου ακροκιβωτίου ιςτοφ φωτιςμοφ και προμικεια, προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ
νζου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτιρεσ, αςφάλειεσ, οπζσ ειςόδου και εξόδου καλωδίων,
ςτυπιοκλίπτεσ, κοχλίεσ προςδζςεωσ των αγωγϊν γειϊςεωσ ιςτοφ κλπ.)

18. Αντικατάςταςθ οργάνων ςε ακροκιβωτια και πιλλαρ φωτιςμοφ
Ρρομικεια, προςκόμιςθ και αντικατάςταςθ οργάνων και εξαρτθμάτων ακροκιβωτίων ιςτϊν και πίλλαρσ
φωτιςμοφ. Ρεριλαμβάνεται ο ζλεγχοσ λειτουργίασ των υφιςταμζνων ακροκιβωτίων και πίλλαρσ με χριςθ
οργάνων, θ αφαίρεςθ των εξαρτθμάτων πουπαρουςιάηουν προβλιματα και θ αντικατάςταςι τουσ με νζα,
για τθν αποκατάςταςθ τθσ κανονικισ λειτουργίασ τουσ.

19. Ανακαίνιςθ βαφισ θλεκτρικϊν κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρσ)
Ανακαίνιςθ τθσ βαφισ υπαίκρου θλεκτρικοφ κιβωτίου φωτιςμοφ (πίλαρ), οποιουδιποτε είδουσ και
διαςτάςεων.
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:




Θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ για βαφι, δθλαδι τθν αφαίρεςθ επικολλθμζνων αφιςςϊν, τθν
απόξεςθ - αφαίρεςθ των παλαιϊν χρωμάτων και κακαριςμό όλων των επιφανειϊν με κατάλλθλα
μζςα μζχρι βακμοφ SA 2½ κατά ISO 8501-1 και ςτοκάριςμα όπου απαιτείται.
Οι επιςκευζσ λόγω ςτρζβλωςθσ - παραμόρφωςθσ από κτφπθμα κλπ του κυρίωσ ςϊματοσ του
πίλλαρ και τθσ κφρασ (αποκατάςταςθ ςτρεβλϊςεων, επιςκευι μεντεςζδων, επιςκευι μθχανιςμοφ
μανδάλωςθσ, κλπ).
Θ εφαρμογι διπλισ ςτρϊςθσ αντιςκωριακοφ υποςτρϊματοσ (rustprimer) και διπλισ ςτρϊςθσ
βαφισ εποξειδικισ βάςεωσ πάχουσ ξθροφ υμζνα 120 μm

20. Επιςκευι του κυρίωσ ςϊματοσ πίλλαρ Η/Φ και τθσ κφρασ ι/και αντικατάςταςθ τθσ κφρασ
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:




Επιςκευι του κυρίωσ ςϊματοσ και τθσ κφρασ υπαικρίου θλεκτρικοφ κιβωτίου φωτιςμοφ (πίλαρ),
οποιουδιποτε είδουσ και διαςτάςεων.
Θ αφαίρεςθ επικολλθμζνων αφιςςϊν και ο κακαριςμόσ όλων των επιφανειϊν
Οι επιςκευζσ λόγω ςτρζβλωςθσ - παραμόρφωςθσ από κτφπθμα κλπ του κυρίωσ ςϊματοσ του
πίλλαρ
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Θ επιςκευι τθσ κφρασ (αποκατάςταςθ ςτρεβλϊςεων, επιςκευι μεντεςζδων, επιςκευι
μθχανιςμοφ μανδάλωςθσ, κλπ.), ι εναλλακτικά, θ αντικατάςταςι τθσ με νζα.
Τθν προμικεια, μεταφορά, αποξιλωςθ τθσ παλιάσ και εγκατάςταςθ νζασ κφρασ

21. Βραχίονασ
Ρρομικεια, μεταφορά και πλιρθ τοποκζτθςθ ςε ςιδθροϊςτό ι τςιμεντοϊςτό ενόσ καμπφλου μονοφ
βραχίονα οριηόντιασ προβολισ 1,50μ.-1.80μ. μετά των μικρυλικϊν και τθσ εργαςίασ. Ο βραχίονασ κα
καταςκευαςτεί απο Σ.Γ. Φ2" βαρζωσ τφπου ςυνεχισ κατά DIN 2441. Στο άκρο του κα καταλιγει ςε ειδικι
μεταλλικι υποδοχι για τθν ςτερζωςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. Το μικοσ και θ διάμετροσ τθσ υποδοχισ
κα είναι ζτςι ϊςτε να δζχεται το φωτιςτικό που κα τοποκετθκεί ςτο ζργο. Θ ςτιριξθ του βραχίονα κα γίνει
με ειδικό περιλαίμιο (χοάνθ) ςυναρμολογοφμενοσ μπουλόνια διαμπερι. Θ χοάνθ μικουσ περίπου 0,40μ.
κα καταςκευαςτεί από Σ.Γ. τοφμπο πάχουσ μεγαλφτερο των 5,6χιλ. καταλλιλου διαμζτρου, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ καλι προςαρμογι ςτο τελευταίο τμιμα του ιςτοφ.
Θ όλθ καταςκευι κα είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά με πάχοσ γαλβανίςματοσ
80μm.
Θ κλίςθ του βραχίονα κα είναι ςφμφωνθ με τα φωτοτεχνικά χαρακτθριςτικά και Τισ οδθγίεσ τα επίβλεψθσ.
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ Ε.9/11-8-95 ΥΡΕΧΩΔΕ.

22. Τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ βραχίονα ατμϊν νατρίου υψθλισ πιζςεωσ
Τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ βραχίονα ατμϊν νατρίου υψθλισ πιζςεωσ χορθγοφμενου από τθν
Υπθρεςία, δθλ. μεταφορά από τισ αποκικεσ τθσ υπθρεςίασ και τοποκζτθςθ ενόσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ για
λυχνίεσ ατμϊν νατρίου υψθλισ πιζςεωσ ςε βραχίονα τςιμεντοϊςτοφ, ςυνδεςμολογία και παράδοςι του ςε
κατάςταςθ λειτουργίασ.

23. Εκτοποκζτθςθ καλωδίου.
Για τθν αποςφνδεςθ και εκτοποκζτθςθ οποιουδιποτε τφπου και χαλκοφ γειϊςεωσ μζςα από ςωλινα
πίλλαρ, φρεάτια, βραχίονα ιςτοφ, φωτιςτικό ςϊμα κ.λ.π και παράδοςι του ςτισ αποκικεσ τθσ Υπθρεςίασ ι
τθν επανατοποκζτθςθ και επαναςφνδεςθ τουσ ςτον πιο πάνωαναφερόμενο ςωλινα κ.λ.π
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε ςχετικισ δαπάνθσ για εργαλεία, υλικά, μθχανιματα, εργατικά κ.λ.π που
δεν κατονομάηει ρθτά ςτο άρκρο αυτό αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του
ζργου.

24. Ζλεγχοσ προσ εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ βραχυκυκλϊματοσ
Δια τθν θλεκτρικι αποςφνδεςθ των αφικνουμζνων και αναχωροφντων υπογείων καλωδίων από
ακροκιβϊτιου ιςτοφ ςε (γκοφρζ) για τον ζλεγχο προσ εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ βραχυκυκλϊματοσ ωσ και τθν
επαςυνδεςμολογία αυτϊν .

25. Αποξιλωςθ πίλλαρ
Για τθν αποξιλωςθ από τθν βάςθ του ενόσ οποιουδιποτε είδουσ και διαςτάςεων κιβωτίου πίλλαρ που
βρίςκεται ςτα δίκτυα με ι όχι διανομι του, τθν θλεκτρικι αποςφνδεςθ των καλωδίων και των αγωγϊν
γείωςθσ τθν μόνωςθ διευκζτθςθ και αςφαλι τοποκζτθςθ τουσ πάνω ςτθ βάςθ τθν φόρτωςθ μεταφορά
εκφόρτωςθ παράδοςθ του με όλον τον εξοπλιςμό του ςτισ αποκικεσ τθσ Υπθρεςίασ.
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26. Καταςκευι ςτφλου από ςκυρόδεμα C25/30 τςιμζντου για τθν ςτερζωςθ ζπ’ αυτοφ κονςόλασ
παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Καταςκευι ςτφλου από ςκυρόδεμα C25/30 τςιμζντου οπλιςμζνο ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ ΔΕΘ για
τθν ςτερζωςθ ζπ’ αυτοφ τθσ κονςόλασ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Συμπεριλαμβανομζνου του ςωλινα
Φ3 πράςινθσ ετικζτασ ωσ επίςθσ και του χαλυβδοςωλινα Φ36 χλς. και όλων των μικροχλικϊν που τυχόν
χρειαςτοφν.

27. Διεκπεραίωςθ όλων των διαδικαςιϊν για τθν εγκατάςταςθ τθσ παροχισ ρεφματοσ.
Ραραλαβι εκ τθσ ΔΕΘ των απαραίτθτων υλικϊν (γείωςθσ, κυτίου κ.λ.π.) τοποκζτθςθ αυτϊν και
διεκπεραίωςθ όλων των διαδικαςιϊν πλθρωμισ, κ.λ.π .για τθν εγκατάςταςθ τθσ παροχισ ρεφματοσ.

28. Μεταφορά Και Τοποκζτθςθ Χαλφβδινων Ιςτϊν Φωτιςμοφ
Εργαςία μεταφοράσ από αποκικεσ τθσ Υπθρεςίασ και τοποκζτθςθσ χαλφβδινων ιςτϊν φωτιςμοφ, χωρίσ
βραχίονεσ και φωτιςτικά, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:





θ προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτουμζνου εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν
θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά του ιςτοφ από τθν αποκικθ τθσ Υπθρεςίασ
θ τοποκζτθςθ του ιςτοφ ςτθ βάςθ του
θ ςφνδεςθ των καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ

29. Εκςκαφι και επίχωςθ χάνδακα διαςτάςεων ζωσ 50 cm πλάτουσ και βάκουσ ζωσ 60 cm για τθν
τοποκζτθςθ καλωδίων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ
Εκςκαφι χάνδακα γιά τθν τοποκζτθςθ καλωδίων πλάτουσ όφρυοσ ορφγματοσ μικροτζρου ι μζχρι 0,50
m και ςε βάκοσ μζχρι 0,60 m με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο εκςκαφισ ςε ξερό ζδαφοσ ι μζςα ςε νερό θ
ςτάκμθ του οποίου ι ευρίςκεται ςε θρεμία ι υποβιβάηεται με άντλθςθ, που κα πλθρωκεί ξεχωριςτά, τθν
μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα του ορφγματοσ ςτίσ απαιτοφμενεσ διατομζσ.
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:




θ αλλαγι των αναγκαίων δαπζδων εργαςίασ, που χρειάηονται για τθν αναπζταςθ των προϊόντων
ανάλογα με τουσ τρόπουσ και τα μζςα εκςκαφισ, των κάκε φφςεωσ φορτοεκφορτϊςεων, τοπικϊν
μετακινιςεων (οριηόντιων ι κατακορφφων) και μεταφορϊν γιά τθν οριςτικι απομάκρυνςθ των
προϊόντων που περιςεφουν ςε κζςεισ που επιτρζπονται από τθν αςτυνομία ι προςωρινι
απόκεςθ αυτϊν γιά τθν καταςκευι επιχωμάτων προσ επανεπίχωςθ των εκςκαφζντων χανδάκων
θ εργαςία εκτελζςεωσ τθσ επανεπιχϊςεωσ των εκςκαφζντων χανδάκων κατά ςτρϊςεισ πλιρωσ
ςυμπιεηόμενεσ.

30. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μοφφασ ρθτίνθσ υπογείων καλωδίων διατομισ ζωσ ΝΥΥ 4χ10 mm2
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μοφφασ ρθτίνθσ υπόγειων καλωδίων διατομισ ζωσ ΝΥΥ 4Χ10 mm2.
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31. Ρλακοςτρϊςεισ πεηοδρομίων – νθςίδων κτλ
Ρλακόςτρωςθ πεηοδρομίων, νθςίδων κλπ, με τςιμεντόπλακεσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαςτάςεων 0,50 x
0,50 m, πάχουσ 5 cm, αντιολιςκθρζσ, με επιφανειακι ςτοιβάδα από λευκό τςιμζντο, ςφμφωνα με τθν
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 05-02-02-00 ‘’ Ρλακοςτρϊςεισ - λικοςτρϊςεισ πεηοδρομίων και πλατειϊν’’
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:




θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των τςιμεντοπλακϊν και των υλικϊν ςτερζωςθσ
και αρμολόγθςθσ,
θ τοποκζτθςθ των τςιμεντοπλακϊν, θ ζδραςθ επί ςτρϊςεωσ αςβεςτοτςιμεντο-κονιάματοσ πάχουσ
2,5 - 3,0 cm, αποτελοφμενου από ζνα μζροσ αςβζςτθ, πζντε μζρθ κακαρισ άμμου και 180 kg
τςιμζντου ανά m3,
θ αρμολόγθςθ με τςιμεντομαρμαροκονία με λευκό τςιμζντο ςε αναλογία 650 kg τςιμζντου ανά m3
μαρμαροκονίασ και ο κακαριςμόσ των αρμϊν .

32. Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ
Ραραγωγι ι προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ
οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του
Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όςον δεν αντιβαίνουν προσ τισ διατάξεισ
του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Μελζτθσ.
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:









Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ του ζργου, του ςκυροδζματοσ,
εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ι θ προμικεια, φορτοεκφόρτωςθ όλων των
απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ,
εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των
αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ
μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτθν κζςθ διάςτρωςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ εκάςτοτε
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων χαρακτθριςτικϊν
(αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά
περίπτωςθ. Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου
ςτο ςκυρόδεμα.
Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο για τθν
επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του ςκυροδζματοσ κακορίηεται εργαςτθριακά
με δαπάνθ του Aναδόχου.
Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν) που προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ,
κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ.
Θ χριςθ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ (τελικισ ι
προςωρινισ) των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων
Θ ςταλία των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ (βαρζλεσ), θ μετάβαςθ επί τόπου, το
ςτιςιμο και θ επιςτροφι τθσ αντλίασ ςκυροδζματοσ, κακϊσ και θ περιςυλλογι, φόρτωςθ και
απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ι περιςςεφματοσ ςκυροδζματοσ που ζχει προςκομιςκεί ςτθν
κζςθ ςκυροδζτθςθσ.

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ:
01-01-01-00: Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ
01-01-02-00: Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 01-01-03-00: Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ
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01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ
ςκυροδζματοσ
01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν

33. Εκςκαφι λάκκου για τθν καταςκευι βάςεωσ κεμελιϊςεωσ ςιδθροϊςτοφ
Εκςκαφι λάκκου για τθν καταςκευι βάςεωσ κεμελιϊςεωσ ςιδθροϊςτοφ διαςτάςεων 1,00 x 1,00 και
βάκουσ 1,20μ.μ., που κα γίνει με οποιονδιποτε τρόπο, χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν και ςε
οποιοδιποτε ζδαφοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κακαίρεςθσ τθσ πλακόςτρωςθσ ι του ςκυροδζματοσ
ι του αςφαλτομίγματοσ του πεηοδρομίου.







Οι διαςτάςεισ του λάκκου ανάλογα με τθν φφςθ και τθ μορφι του εδάφουσ μπορεί να φκάςουν
τα 1,50 x 1,50 x 2,00μ.μ.
Θ βάςθ κα είναι κανονικοφ γεωμετρικοφ ςχιματοσ (ορκ. παρ.) για τθν καταςκευι τθσ οποίασ κα
χρθςιμοποιθκοφν ξυλότυποι και ςιδθρόσ οπλιςμόσ που κα αποτελείται από 12 ράβδουσ των Φ16,
μία ράβδο για κάκε ακμι τθσ βάςθσ κεκαμζνθσ κατά τον τρόπο που να ςυνδζονται ανά τρεισ ςε
κάκε κορυφι τθσ βάςεωσ.
Ο λάκκοσ κα πλθρωκεί με ςκυρόδεμα C16/20.
Ρρο τθσ πλθρϊςεωσ του λάκκου με το ςκυρόδεμα κα τοποκετθκοφν τα απαιτοφμενα αγκφρια και
ςε βάκοσ 0,50μ.μ. κα τοποκετθκεί πλαςτικόσ ςωλινασ ςπιράλ διαμζτρου Φ60 χλς., από το
φρεάτιο ςτο κζντρο του λάκκου, για τθ διζλευςθ του καλωδίου τροφοδοςίασ.
Επίςθσ, περιλαμβάνεται θ εκςκαφι τθσ βάςεωσ, ο απαιτοφμενοσ ξυλότυποσ, το ςκυρόδεμα, ο
πλαςτικόσ ςωλινασ, ο ςιδθρόσ οπλιςμόσ και τα αγκφρια.

34. Τομι επί πεηοδρομίου πλάτουσ μζχρι 50 εκ
Για τθν διάνοιξθ τομισ επί πεηοδρομίου, νθςίδασ ι πλατείασ κ.λ.π. που θ επιφάνειά τουσ αποτελείται από
πλάκεσ πεηοδρομίου ι οδόςτρωμα ι ςκυρόδεμα ι τςιμεντοκονία ι βράχο με ςκοπό τθν τοποκζτθςθ
ςωλινων καλωδίων δθλαδι τθν εν γζνει διάνοιξθ τομισ ςτα παραπάνω πλάτουσ τουλάχιςτον 50 εκ. και
βάκουσ 80 εκ. με τθ χριςθ ι όχι μθχανικϊν μζςων (π.χ. αεροςυμπιεςτι) ςε κάκε φφςεωσ και ςφνκεςθσ
υπζδαφοσ (δθλαδι κάτω από τισ πλάκεσ κ.λ.π. μζχρι τον πυκμζνα τθσ τομισ) περιλαμβανομζνων και των
παλαιϊν οδοςτρωμάτων κ.λ.π.
Μόρφωςθ του πυκμζνα και επίςτρωςθ με άμμο πάχουσ 10 εκ.
Στθν ςυνζχεια επίχωςθ (μετά τθν τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων) με άμμο πάχουσ 15 εκ. με προϊόντα
εκςκαφισ αφοφ απομακρυνκοφν τυχόν λίκοι που υπάρχουν ςε αυτά. Συμπφκνωςθ των υλικϊν μζχρι 5 -1 0
εκ. κάτω από τθν επιφάνεια.
Απομάκρυνςθ των πλεοναηόντων προϊόντων κακαίρεςθσ και εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και ςε
κζςεισ που επιτρζπονται από τθν Αςτυνομία.

35. Διάνοιξθ τομισ επί οδοςτρϊματοσ
Για τθν διάνοιξθ τομισ επί οδοςτρϊματοσ με ςκοπό τθν τοποκζτθςθ ςιδθροςωλινα για το πζραςμα των
καλωδίων με τθν χριςθ ι όχι μθχανικϊν μζςων(π.χ. αεροςυμπιεςτι) πλάτουσ 50 εκ. βάκουσ μζχρι 40 εκ.
και κοπισ των δυο πλευρϊν τθσ αφλακασ τθσ τομισ με ειδικό μθχάνθμα κοπισ αςφάλτου (αρμοκόπτθσ)
για αποφυγι καταςτροφισ του οδοςτρϊματοσ ςε βάκοσ τουλάχιςτον 10 εκ. εκςκαφισ ςτθν ςυνζχεια
χάνδακα μζχρι ςυνολικοφ βάκουσ 80 εκ.
Μόρφωςθ του πυκμζνα και επίςτρωςθ με άμμο πάχουσ 10 εκ.
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Στθν ςυνζχεια επίχωςθ (μετά τθν τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων) με άμμο πάχουσ 15 εκ. με προϊόντα
εκςκαφισ αφοφ απομακρυνκοφν τυχόν λίκοι που υπάρχουν ςε αυτά.
Συμπφκνωςθ των υλικϊν 5 - 10 εκ. κάτω από τθν επιφάνεια. Τθν τοποκζτθςθ πάνω ςτθν τομι ανάλογθσ
ςτερεισ βάςθσ (γζφυρασ) για τθν μθ ανάλογθ παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθν ευχερι διζλευςθ τθσ
τομισ από διερχόμενα αυτοκίνθτα.
Απομάκρυνςθ των πλεοναηόντων προϊόντων κακαίρεςθσ και εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και ςε
κζςεισ που επιτρζπονται από τθν Αςτυνομία.

36. Διάτρθςθ κραςπεδορείκρων
Για τθν διάτρθςθ οποιουδιποτε είδουσ και μορφισ κραςπεδορείκρων για τθν διζλευςθ τεςςάρων (4)
ςιδθροςωλινων ι τςιμεντοςωλινων ι ςωλινων από πλαςτικό υλικό οποιαςδιποτε διαμζτρου εργαςία
που περιλαμβάνει:






Τθν διάνοιξθ με αεροςυμπιεςτι οπισ κατάλλθλων διαςτάςεων ςτο ρείκρο και ςτθν βάςθ του
κραςπζδου με τρόπο που να αποκλείεται θ καταςτροφι του κραςπζδου (τθ διάνοιξθ τθσ οπισ
γίνεται από Τισ δφο πλευρζσ πλαϊνά).
Απελευκζρωςθ τθσ οπισ και των γφρω χϊρων τόςο από αρχικά προϊόντα διατριςεωσ όςο και από
τα πλεονάηοντα υλικά των παράπλευρων τεχνικϊν ζργων και φυςικοφ εδάφουσ.
Το ξαναγζμιςμα τθσ οπισ μετά το πζρασ τθσ τοποκζτθςθσ των ςωλθνϊςεων που ανοίχκθκε με
ςκυρόδεμα τθσ ιδίασ ποιότθτασ με το υπάρχον και με επιμελθμζνο τρόπο για τθν αποκατάςταςθ
τθσ αρχικισ μορφισ του ρείκρου ι τθν επανακαταςκευι αυτοφ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ του
κραςπεδορείκρου με τθν υπόβαςθ του.
Τθν φόρτωςθ, μεταφορά και απόρριψθ των άχρθςτων προϊόντων και υλικϊν ςτο πλθςιζςτερο
επιτρεπόμενο από τθν Αςτυνομία χϊρο με τθν δαπάνθ ςταλίασ των μεταφορικϊν μζςων .

37. Εκτζλεςθ τομισ ςτθν βάςθ ιςτϊν θλεκτροφωτιςμοφ
Για τθν εκτζλεςθ τομισ ςτθν βάςθ ιςτϊν θλεκτροφωτιςμοφ για τθν ανεφρεςθ των καλωδίων
θλεκτροφωτιςμοφ, δθλαδι το ξελάκκωμα του ιςτοφ, τθν εκτοποκζτθςθ των καλωδίων ι τθν τοποκζτθςθ
καλωδίων (τα καλϊδια κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ) και τθν επαναφορά τθσ επιφανείασ ςτθν βάςθ του
ιςτοφ.

38. Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ τφπου βραχίονα με φωτεινζσ πθγζσ τεχνολογίασ διόδων
φωτοεκπομπισ (LED)
Για τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ενόσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ οδοφωτιςμοφ με
φωτεινζσ πθγζσ τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ (τφπου LED).
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:





Θ προμικεια ενόσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ τφπου LED πλιρωσ ςφμφωνου με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, πλιρωσ εξοπλιςμζνου με όλα τα απαιτοφμενα εξαρτιματα για τθν διαςφνδεςθ
του με το προσ εγκατάςταςθ Σφςτθμα Διαχείριςθσ ΛΟΤ (βάςθ ΝΕΜΑ).
Θ εργαςία ςυναρμολόγθςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ επί του βραχίονα και θ πλιρθσ εγκατάςταςθ
αυτοφ επί του βραχίονα του ιςτοφ
Οι δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ
Υλικά, μικροχλικά και εργαςία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ τοποκζτθςθ και κζςθ ςε λειτουργία του
φωτιςτικοφ ςε υφιςτάμενο βραχίονα.
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39. Ελεγκτισ τθλεδιαχείριςθσ φωτιςτικοφ.
Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία ενόσ αςφρματου ελεγκτι ςε βάςθ ΝΕΜΑ που κα
διακζτει το φωτιςτικό πλιρωσ ςφμφωνου με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ
τθλεδιαχείριςθσ, το οποίο προδιαγράφεται ςτο τεφχοσ του οδοφωτιςμοφ.
Στθν παραπάνω προμικεια και εργαςία περιλαμβάνονται:



Θ προμικεια και προςκόμιςθ του ελεγκτι
Το ςφνολο των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, ρφκμιςθσ και οποιαδιποτε άλλθ
εργαςία ρθτϊσ δεν αναφζρεται ςτο παρόν αλλά απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ και κζςθ ςε
πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ

40. Κακολικι ςυντιρθςθ Η/Μ εγκαταςτάςεων ςθράγγων αρμοδιότθτασ Ρ.Δ.Ε
Ρεριλαμβάνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν προςταςίασ, παρακολοφκθςθσ, και ςυντιρθςθσ των
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και ειδικοφ εξοπλιςμοφ και θ ςυντιρθςθ του θλεκτροφωτιςμοφ
όλων των ςθράγγων αρμοδιότθτασ ΡΔΕ.Οι ςιραγγεσ που περιλαμβάνονται είναι οι κατωτζρω:

Ραράκαμψθ Ναυπάκτου
Στα τμιματα :





Στθν αρτθρία από χ.Κ. 5+950 μζχρι χ.Κ. 8+525
Στουσ κόμβουσ Κ4,Κ5, Βομβοκοφ, Αγίου Βαςιλείου και ςτουσ κλάδουσ των κόμβων αυτϊν.
Στθν οδό Ναυπάκτου - Δάφνθσ από χ.Κ. 0+050 μζχρι 0+375
Σιραγγα Ξεροπιγαδου.

Στθν ςιραγγα Ξεροπιγαδου ζχουν εγκαταςτακεί όλα τα ςφγχρονα ςυςτιματα που απαιτοφνται από τουσ
ςφγχρονουσ εκνικοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ και τθν εφαρμοηόμενθ διεκνϊσ πρακτικι αςφαλοφσ
διζλευςθσ οχθμάτων.
Τα ςυςτιματα αυτά είναι:


Ενοποιθμζνο κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου Θ/Μ εγκαταςτάςεων (SCADA), το κζντρο ελζγχου ζχει
εγκαταςτακεί ςτο ΚΕΣ.
 Ελζγχου φωτιςμοφ εντόσ τθσ ςιραγγασ και των οδϊν προςζγγιςθσ.
 Ελζγχου αεριςμοφ.
 Ρυρανίχνευςθσ κτιρίων.
 Φωτεινισ ςθματοδότθςθσ τθσ ςιραγγασ.
 Ρυρόςβεςθσ ςθράγγων και κτιρίου.
 Τθλεφωνικισ εγκατάςταςθσ.
Θ ανωτζρω περιγραφι των Θ/Μ ςυςτθμάτων είναι ενδεικτικι. Στο αντίςτοιχο κεφάλαιο για τθν
ςυντιρθςθ των Θ/Μ ζργων γίνεται πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι των εν λόγω ςυςτθμάτων.
Κτίριο ελζγχου, εξυπθρζτθςθσ Σθράγγων
Ζχει γίνει πλιρθσ εξοπλιςμόσ (θλεκτρικά, αποχζτευςθ, φδρευςθ, πυρόςβεςθ) του κτιρίου ελζγχου,
εξυπθρζτθςθσ ςιραγγασ.
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Ραράκαμψθ Αρχ. Ολυμπίασ”







Σιραγγα Εκεχειρίασ
Σιραγγα Ιφιτοσ
Σιραγγα Ρζλωψ
Σιραγγα Ολυμπιονίκθσ
Σιραγγα Ολυμπία
Στισ οδικζσ ςυνδζςεισ τθσ ςιραγγασ

Επίςθσ , περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ τθσ τακτικισ επικεϊρθςθσ (ςυνεχοφσ και προγραμματιςμζνθσ) και
τθσ ςυντιρθςθσ (τακτικισ-προλθπτικισ και ζκτακτθσ) των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων (Θ/Μ)
των ςθράγγων και του Κτιρίου ελζγχου, εξυπθρζτθςθσ Σιραγγασ (ΚΕΣ).
Ωσ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ του ζργου κεωροφνται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά οι ακόλουκεσ :






-

Θ/Μ εγκαταςτάςεισ οδοφωτιςμοφ περιλαμβανομζνων όλων των υποδομϊν όδευςθσ καλωδίων,
κακϊσ και των ςτακμϊν τθλε-ελζγχου και τθλε-ειδοποίθςθσ οδοφωτιςμοφ με τα παρελκόμενα
τουσ.
H/M εγκαταςτάςεισ και θλεκτρονικζσ διατάξεισ εντόσ των ςθράγγων, για κζματα τθλεματικισ
διαχείριςθσ κυκλοφορίασ οδοφ (θλεκτρονικζσ πινακίδεσ μθνυμάτων (ΡΜΜ, ΡΜΟΤ, ΡΚΛΚ),
κάμερεσ-CCTV, ανιχνευτζσ υπζρυψων οχθμάτων, μετρθτζσ κυκλοφοριακϊν δεδομζνων,
επαγωγικοί βρόχοι, φωτεινοί ςθματοδότεσ ςθράγγων, δίκτυα οπτικϊν ινϊν, PLCs, λοιπζσ διατάξεισ
αυτοματιςμοφ, πάςθσ φφςεωσ μετρθτικζσ διατάξεισ, κλπ).
H/M εγκαταςτάςεισ εντόσ των ςθράγγων περιλαμβανομζνων όλων των υποδομϊν όδευςθσ
καλωδίων.
H/M εγκαταςτάςεισ των υποςτακμϊν Μζςθσ Τάςθσ των ςθράγγων.
H/M εγκαταςτάςεισ ςυνοδϊν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ιτοι ενδεικτικά:
ΚΕΚ
ΚΕΣ
Δεξαμενζσ νεροφ
Οικίςκοι θλεκτρικισ διανομισ ςθράγγων
Λοιπζσ λυόμενεσ και μόνιμεσ καταςκευζσ που εξυπθρετοφν τθν οδό

41. Διαρκισ παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων τθλεειδοποίθςθσ βλαβϊν Η/Μ εξοπλιςμοφ ςιραγγασ
και ςυναγερμοφ προςταςίασ από παραβίαςθ χϊρου κτθρίου ΚΕΣ
Για τθν επιτιρθςθ – επικεϊρθςθ του δικτφου οδικοφ θλεκτροφωτιςμοφ τθσ κατάςταςισ του και
καταγραφι των κινδφνων και βλαβϊν ,ςε ιςτοφσ , πίλλαρ , φωτιςτικά , υπόγεια δίκτυα κλπ. που
απαιτείται θ άμεςθ επζμβαςθ του αναδόχου για τθν αποκατάςταςθ επειγουςϊν αναγκϊν πρόκλθςθσ
τροχαίων ατυχθμάτων.
Τθν υποβολι ανά δεκαπενκιμερο τθσ κατάςταςθσ καταγραφισ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ
αποκατάςταςθ των βλαβϊν του ανωτζρω εξοπλιςμοφ.

για τθν

Επιςθμαίνεται θ ευκφνθ του αναδόχου ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ από υπαιτιότθτα του, οφειλομζνθ ςτθ
μθ ζγκαιρθ και πλθμμελι καταγραφι τθσ κατάςταςθσ του δικτφου όπωσ περιγράφεται ανωτζρω και ςτθ
μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν για τθν αποκατάςταςθ εγκαίρωσ τυχϊν βλάβθσ
που μπορεί να προκαλζςει ατφχθμα.
Τιμι για (τεμ. 1) κατάλλθλα ςτελεχωμζνο και ζμπειρο ςυνεργείο μετακινοφμενο με αυτοκίνθτο για τθν
επιτιρθςθ- επικεϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ του δικτφου οδικοφ θλεκτροφωτιςμοφ των οδϊν τθσ ςφμβαςθσ ,
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ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςίασ για τθν κατάςταςθ του δικτφου και υποβολι ανά δεκαπενκιμερο ( θμζρα
Δευτζρα με fax ι email) πίνακα καταγραφισ των αναγκϊν , βλαβϊν και ελλείψεων.

42. Επιτιρθςθ–επικεϊρθςθ δικτφου για τθν καταγραφι ελλείψεων και επειγουςϊν αναγκϊν
Για τθν επιτιρθςθ – επικεϊρθςθ του δικτφου οδικοφ θλεκτροφωτιςμοφ τθσ κατάςταςισ του και
καταγραφι των κινδφνων και βλαβϊν ,ςε ιςτοφσ , πίλλαρ , φωτιςτικά , υπόγεια δίκτυα κλπ. που
απαιτείται θ άμεςθ επζμβαςθ του αναδόχου για τθν αποκατάςταςθ επειγουςϊν αναγκϊν πρόκλθςθσ
τροχαίων ατυχθμάτων.
Τθν υποβολι ανά δεκαπενκιμερο τθσ κατάςταςθσ καταγραφισ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ
αποκατάςταςθ των βλαβϊν του ανωτζρω εξοπλιςμοφ.

για τθν

Επιςθμαίνεται θ ευκφνθ του αναδόχου ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ από υπαιτιότθτα του, οφειλομζνθ ςτθ
μθ ζγκαιρθ και πλθμμελι καταγραφι τθσ κατάςταςθσ του δικτφου όπωσ περιγράφεται ανωτζρω και ςτθ
μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν για τθν αποκατάςταςθ εγκαίρωσ τυχϊν βλάβθσ
που μπορεί να προκαλζςει ατφχθμα.
Τιμι για (τεμ. 1) κατάλλθλα ςτελεχωμζνο και ζμπειρο ςυνεργείο μετακινοφμενο με αυτοκίνθτο για τθν
επιτιρθςθ- επικεϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ του δικτφου οδικοφ θλεκτροφωτιςμοφ των οδϊν τθσ ςφμβαςθσ ,
ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςίασ για τθν κατάςταςθ του δικτφου και υποβολι ανά δεκαπενκιμερο ( θμζρα
Δευτζρα με fax ι email) πίνακα καταγραφισ των αναγκϊν , βλαβϊν και ελλείψεων.

43. Ομάδα αμεςθσ επεμβαςθσ
Σε περιπτϊςεισ επειγουςϊν και εκτάκτων γεγονότων (πτϊςθ ιςτϊν λόγω τρακαριςμάτων ,φυςικϊν
καταςτροφϊν φκορζσ ςε πίλαρ κλπ), ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί για τθν
αποκατάςταςθ τθσ αςφάλειασ άμεςα και χωρίσ καμία χρονοτριβι μόλισ ειδοποιθκεί από τθν Υπθρεςία,
είτε εγγράφωσ με εντολι εκτζλεςθσ εργαςιϊν είτε τθλεφωνικά. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να ζχει ςε
ετοιμότθτα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τα απαιτοφμενα ςυνεργεία και εξοπλιςμό (οχιματα ,
προςωπικό κλπ) ϊςτε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ θ επζμβαςθ να είναι άμεςθ. Τα ςυνεργεία πρζπει να είναι
εφοδιαςμζνα με τα απαραίτθτα μθχανιματα για τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων τόςο κατά τθν
διάρκεια τθσ θμζρασ όςο και κατά τθν διάρκεια τθσ νφκτασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςφμφωνα και με τα
ςυμβατικά τεφχθ με δικι του μζριμνα και ευκφνθ να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα του ΚΟΚ,
δθλαδι να προβαίνει ςτθν εγκατάςταςθ και διατιρθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου
προειδοποιθτικισ ςιμανςθσ τθν οποία κα προςαρμόηει ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ του ζργου (θμζρα και
νφχτα) και να προβαίνει ςτισ απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ τθσ κυκλοφορίασ ϊςτε να παρζχεται ςε κάκε
περίπτωςθ πλιρθσ αςφάλεια διζλευςθσ οχθμάτων και πεηϊν.

44. Ρρομικεια μπαταρίασ μολφβδου.
Για τθν προμικεια, φόρτιςθ και µεταφορά επιτόπου του ζργου µπαταρίασ μολφβδου12V,100 Ah.,
κλειςτοφ τφπου, επαναφορτιηόμενθ, µθδενικισ ςυντιρθςθσ, όπωσ παρακάτω.

45. Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων ξθράσ κόνεωσ -Βάρουσ 6 Kg και για µζχρι 30 τεµ. ανά εντολι
Για τθν παραλαβι, αναγόµωςθ και επαναφορά ςτθν αρχικι του κζςθ ενόσ πυροςβεςτιρα φορθτοφ ξθράσ
κόνεωσ.
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46. Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων CO2 -Βάρουσ 6 Kg και για µζχρι 30 τεµ. ανά εντολι
Για τθν παραλαβι, αναγόµωςθ και επαναφορά ςτθν αρχικι του κζςθ ενόσ φορθτοφ πυροςβεςτιρα
διοξειδίου άνκρακα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν όπωσ
κακορίηονται ςτο παρόν Ραράρτθμα -ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ,
θ Υπθρεςία δφναται να προβαίνει με τα δικά τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και τθν εργαςτθριακι
εξζταςι τουσ.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ εργατικό ι βοθκθτικό
προςωπικό, που κα χρειαςτεί, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του.
Σχετικά με τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κα ιςχφςει θ με αρικ. Γ. 1748/οικ./00-188/18-1-1969 ςχετ. του
ΥΔΕ/Γ3-γ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα (Απόφ. ΥΡΔΕ Γ3γ/0/14/125-Ω/1710-77).
Επίςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ απαιτιςεισ των ελλθνικϊν και ξζνων κανονιςμϊν όπωσ περιγράφονται ςτα
παρόν Ραράρτθμα.
Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία που κα αφορά είτε υλικό, είτε μθχάνθμα, είτε εργαςία δεν κα παρζχει
ςτον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ παράταςθ προκεςμίασ
για οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό διάςτθμα κα χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου
ι όχι του υλικοφ του μθχανιματοσ ι τθσ εργαςίασ.

ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ
Α) Γενικά
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν τελικι παραλαβι από τθν Υπθρεςία, κα
διαςφαλίηεται θ ποιότθτα των εργαςιϊν, μζςω του κακοριςμοφ των διαδικαςιϊν που πρζπει να
εφαρμόηονται, ϊςτε να υπάρχει ουςιαςτικόσ και διαρκισ ζλεγχοσ, αφενόσ τθσ εφαρμογισ τθσ μελζτθσ και
αφετζρου τθσ ποιότθτασ του αντικειμζνου, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του παρόντοσ Ραραρτιματοσ. Θ
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ, κα γίνει με ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου.
Β) Οργάνωςθ
Οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ κα προςδιοριςτοφν από τον Ανάδοχο, που κα μεριμνιςει και
κα φζρει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ, οργάνωςθ, ςυντονιςμό και υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και κα πρζπει να το περιγράφει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του.
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ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ
Νόμουσ, Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, που αφοροφν τθν
υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται μερικζσ
ςχετικζσ διατάξεισ, ΡΔ, Νόμοι, κλπ όπωσ π.χ. :
o Ρ.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α') : Ρερί αςφαλείασ των θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν αςχολουμζνων μιςκωτϊν.
o Ρ.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α') : Ρερί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν.
o Ρ.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α') (Διόρκωςθ Σφαλμάτων ςτα ΦΕΚ 320 Α'/81 και 64 Α/82) : Ρερί μζτρων
αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ
Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ.
o Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126 Α') : Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ιδιωτικά τεχνικά ζργα.
o Ν.1430/12/18.4.84 (ΦΕΚ 49 Α') : Κφρωςθ τθσ 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ "που αφορά τισ διατάξεισ
αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία" και ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν άμεςθ ςχζςθ μ' αυτι.
o Αρικμ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β') : Ρροςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των μθχανθμάτων και
ςυςκευϊν εργοταξίου ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του
Συμβουλίου τθσ 19/12/78, τθσ 7/12/81 και τθσ 11/7/85.
o Ρ.Δ. 315/87 (ΦΕΚ 149 Α') : Σφςταςθ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ςε
εργοτάξιο και εν γζνει τεχνικϊν ζργων.
o Αρικμ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β) : Ζγκριςθ τφπου ΕΟΚ για τθν οριακι τιμι ςτάκμθσ κορφβου
μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου και ειδικότερα των μθχανοκίνθτων αεροςυμπιεςτϊν, των
πυρογενϊν, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ςυγκόλλθςθσ, των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ιςχφοσ και
των φορθτϊν ςυςκευϊν κραφςθσ ςκυροδζματοσ και 81 αεροφόρων. (Θ παροφςα απόφαςθ
ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ' αρικμό. 10399/91 (ΦΕΚ-359 Β) κοινι υπουργικι απόφαςθ).
o Ρ.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106 Α') (Διόρκωςθ Σφαλμάτων ςτο ΦΕΚ 135 Α'/26-5-89) : Υγιεινι και Αςφάλεια ςτα
Υπόγεια Τεχνικά 'Ζργα
o Ρ.Δ. 395/94 (ΦΕΚ Α 220 - Διόρκωςθ Σφαλμάτων ςτο ΦΕΚ 6 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και
υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ.
o Το Ρ.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ
εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία
89/656/ΕΟΚ".
o Το Ρ.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για το χειρωνακτικό
χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ, ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ".
o Το Ρ.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εργαςία ςε
εξοπλιςμό με οκόνθ οπτικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/270/ΕΟΚ".
o Το Ρ.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν
ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/340/ΕΟΚ".
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o Ρ.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α') : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/58/ΕΟΚ.
o Ρ.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ-97 Α') : Ρροςταςία των εργαηομζνων από κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ
ζκκεςισ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ του
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
o Ρ.Δ. 16/18-1-96 (ΦΕΚ 10 Α'): Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ.
o Ρ.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων
κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
o Ρ.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α) : Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ι
κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ.
o Ρ.Δ. 89/13-5-99 (ΦΕΚ 94 Α'): Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 395/94 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και
υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ" (220/Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 95/63/ΕΚ του
Συμβουλίου.
o Αρ. ΔΛΡΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΚ Β 16/14-1-03) : Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά
τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΣΑΛ και ΦΑΛ). 82
o Ρ.Δ. 42/03 (ΦΕΚ Α 44/21-2-03) : Σχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ
υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεκοφν ςε κίνδυνο από
εκρθκτικζσ ατμόςφαιρεσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 1999/92/ΕΚ τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 1999 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28.01.2000).
o Ρ.Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121 Α'/5-7-04) : Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 395/1994 "Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ
και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ELK" (Αϋ220) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με
τθν οδθγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Λουνίου 2001.
o Αρικ. 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β'/15-2-05) : Επιμόρφωςθ τεχνικϊν αςφάλειασ επιπζδου ΔΕ.
Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, βαρφνουν τον Ανάδοχο, και ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ'
αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ςτο προςωπικό του υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί, όςον αφορά τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων, ςε κζματα
όπωσ :
- Εκπαίδευςθ προςωπικοφ - Ενθμζρωςθ με γραπτζσ οδθγίεσ για τουσ κινδφνουσ και τουσ τρόπουσ
προςταςίασ.
- Καταλλθλότθτα εξοπλιςμοφ
- Σχζδιο δράςθσ προλθπτικϊν ενεργειϊν αςφάλειασ
- Ρρόγραμμα επικεωριςεων αςφάλειασ (ζλεγχοσ και δοκιμζσ)
- Μθχανιςμόσ βελτίωςθσ του ςυςτιματοσ.
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ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου αφοροφν ςε τμιμα του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, που κα αποτυπωκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ “Συλλογι δεδομζνων και
καταγραφι και αποτφπωςθ υφιςτάμενων ςτοιχείων οδοφωτιςμοφ, εργαςίεσ ςχεδιαςμοφ και
προδιαγραφϊν νζου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ, φωτοτεχνικι μελζτθ νζου ςυςτιματοσ οδοφωτιςμοφ”
Σθμειϊνεται πωσ ςτθν περίπτωςθ που τα προτεινόμενα φωτιςτικά ςϊματα δεν είναι κατάλλθλα για
τοποκζτθςθ ςτουσ υφιςτάμενουσ βραχίονεσ των οδικϊν φωτιςτικϊν, τότε θ προςαρμογι των φωτιςτικϊν
ι θ αντικατάςταςθ των βραχιόνων κα γίνεται , με ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου.

ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από τθν
Σφμβαςθ, τθν Ρροκιρυξθ και τον Νόμο. Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του
ανατεκζντοσ ςε αυτόν ςφμβαςθ, να υποβάλει ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των αρμόδιων
εκνικϊν αρχϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όποτε του ηθτθκεί, οποιοδιποτε αποδεικτικό τθσ ομαλισ
εξζλιξθσ τθσ Σφμβαςθ, όπωσ, ενδεικτικά, φορολογικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά δαπανϊν, ςτοιχεία που
αφοροφν τθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου,ςυμβάςεισ εκπαιδευτϊν κλπ.
Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχοσ οφείλει να
επιτρζπει τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο τθσ Ρεριφζρειασ, από τα
αρμόδια εκνικά και κοινοτικά όργανα, να ςυνεργάηεται ςτθ διενζργεια ελζγχων και να προετοιμάηει και
επεξεργάηεται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό, θμεδαπό
και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα
νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΛΚΑ διατάξεισ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό και
αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ
και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ περί ΛΚΑ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του
Αναδόχου.
Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των δφο παραπάνω παραγράφων και ο δε Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων.
Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το ζργο ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, που μπορεί, ςφμφωνα με τθν
Ελλθνικι νομοκεςία, να αςφαλίηει παρεμφερι, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να καλφψει με πλιρθ αςφάλεια ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία όλα τα
μθχανιματα του. Διευκρινίηεται ότι ςε καμία περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι ατυχιματοσ ο Ανάδοχοσ
δικαιοφται να διεκδικιςει από τον κφριο του ζργου αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμία ι ολικι απϊλεια
μθχανιματοσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι,
φκορά, φωτιά κ.λ.π.), για το χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι μζχρι τθν παραλαβι μζχρι τθν
ενςωμάτωςθ τουσ ςτο ζργο, τα υλικά που κα ζχουν παραλθφκεί από τθν Υπθρεςία επί τόπου του ζργου
και γί αυτό κα ανικουν ςϋαυτόν.
Σε περίπτωςθ που θ παραλαβι των υλικϊν από τθν Υπθρεςία γίνεται ςε αποκικεσ τθσ Αναδόχου ι ςε
άλλουσ χϊρουσ, μακριά από το εργοτάξιο αλλά μζςα ςτα όρια του Ελλθνικοφ Κράτουσ, θ αςφάλιςθ κα
καλφπτει όπωσ παραπάνω και τθν μεταφορά. Κανζνα υλικό δεν κα παραλαμβάνεται ςτο εξωτερικό και για
αυτό θ αςφάλιςθ για τθ μεταφορά υλικϊν από το εξωτερικό είναι αποκλειςτικά κζμα τουσ Αναδόχου.
Ο ανάδοχοσ κα ςυνάψει με δικζσ τθσ δαπάνεσ με μία ι περιςςότερεσ εταιρείεσ, που ςφμφωνα με τθν
Ελλθνικι νομοκεςία μποροφν να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα τισ αςφάλειεσ που αναφζρονται
παρακάτω:
α. Αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου του ζργου και των υλικϊν. Θ αςφάλιςθ αυτι πρζπει να καλφπτει
οποιαςδιποτε απϊλεια ι ηθμιά ι καταςτροφι, μερικι ι ολικι, που να προζρχεται από οποιαςδιποτε
αιτία και ςφάλμα του Αναδόχου και των προςκειμζνων ςε αυτόν προςϊπων, να ςυμπεριλαμβάνει και
τυχαία περιςτατικά κακϊσ επίςθσ και ςφάλματα ι ατζλειεσ τθσ μελζτθσ του ϋΕργου, με εξαίρεςθ τθν
ανϊτερθ βία, όπωσ ζχει νομολογθκεί από τα Ελλθνικά δικαςτιρια. Θ αςφάλιςθ αυτι αφορά ςτο ζργο,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των υλικϊν του, πριν ενςωματωκοφν ς' αυτό, εφ' όςον ευρίςκονται ςτο
εργοτάξιο και μάλιςτα ολόκλθρθ τθν αξία τουσ. Θ αςφάλεια μπορεί να προβλζπει απαλλαγζσ από τθν
καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ, ςε ποςοςτό τθσ αξίασ ηθμιάσ ι απϊλειασ όχι μεγαλφτερο του 50% τθσ αξίασ
κάκε ηθμιάσ ι απϊλειασ, με μζγιςτο όριο απαλλαγισ 88.041 ΕΥΩ για κάκε ηθμιά ι απϊλεια.
Θ αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει το ζργο από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και τθ μεταφορά των πρϊτων
υλικϊν ςτα εργοτάξια μζχρι τθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο τθσ ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου παραλαβισ
του ζργου, με επζκταςθ τισ ιςχφοσ τθσ για τθν κάλυψθ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ.
β. Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ απζναντι ςε τρίτουσ. Θ αςφάλιςθ αυτι πρζπει να καλφπτει τθν αςτικι
ευκφνθ του Αναδόχου για τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ι χρθματικισ ικανοποίθςθσ λόγω θκικισ βλάβθσ ι
ψυχικισ οδφνθσ ςε οποιοδιποτε τρίτο προςωπο και υλικζσ ηθμιζσ που μποροφν να ςυμβοφν κατά τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ του εργου από οποιαδιποτε αιτία που εχει ςχζςθ με τθν καταςκευι του εργου και
δθμιουργεί υποχρεϊςεισ τουσ Αναδόχου για αποηθμίωςθ. Τα εξαςφαλιηόμενα ποςά για τισ παραπάνω
καλφψεισ πρζπει να μθν ειναι μικροτερα απο τα εξισ:
Σωματικι βλάβθ και κάνατο κατ άτομο

73.368€

Για βλάβεσ πραγμάτων

73.368€

Για ομαδικό ατφχθμα

440.205€

Συνολικά καλυπτόμενο ποςό

1.173.881€
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Θ αςφάλιςθ αυτι πρζπει να καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν
μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ του ζργου, που πρζπει να γνωςτοποιθκεί γραπτά ςτθν
αςφαλιςτικι εταιρεία από τθν Ρ. Δ. Ε.
Στα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα περιλαμβάνονται οι εξισ γενικοί όροι :
α .Θ Ρ.Δ.Ε. κα είναι ςυναςφαλιηόμενθ.
β. Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ καταςτροφισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ μεταβιβάηει και εκχωρεί ςτθν
Ρ.Δ.Ε. εξ αρχισ τα ποςά των απαιτιςεων του από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, που κα καταβάλλονται απ
ευκείασ ςτθν Ρ. Δ..Ε. φςτερα από ςχετικι αίτθςθ τθσ χωρίσ να χρειάηεται ζγγραφθ ςυναίνεςθ ι άλλθ
ενζργεια του Αναδόχου.
γ. Θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα ανταγωγισ κατά των υπαλλιλων, Συμβοφλων
και ςυνεργατϊν και των υπαλλιλων αυτϊν, ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι
παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των προςϊπων αυτϊν.
δ. Θ Ρ.Δ.Ε., το προςωπικό τθσ κακϊσ και όλοι οι Σφμβουλοι και ςυνεργάτεσ του κακϊσ και το προςωπικό
τουσ κεωροφνται ςαν τρίτα πρόςωπα.
ε. Με το αςφαλιςτιριο καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ Ρ. Δ.Ε. που απορρζει από το άρκρο 922 του Αςτικοφ
Κϊδικα (ευκφνθ προςτιςαντοσ).
ςτ. Κάκε αςφαλιςτιριο κα είναι ςε ιςχφ και δεν μπορεί να τροποποιθκεί ι ν ακυρωκεί ι να λιξει θ ιςχφσ
του, χωρίσ γραπτι ειδοποίθςθ τθσ Ρ.Δ.Ε.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδίνει ςτθ Ρ.Δ.Ε. το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το
πολφ μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Διαφορετικά θ Ρ.Δ.Ε. χωρίσ προειδοποίθςθ, μπορεί να
ςυνάψει το υπ' όψθ αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ του, ςτο όνομα, για
λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για
λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ.
Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ϋΕργο, ςε
οποιαδιποτε φάςθ και αν ευρίςκεται, μπορεί να αςφαλιςτεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων από τθ Ρ.Δ.Ε.
τα δε ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.
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ΧΟNΟΔΙΑΓΑΜΜΑ
Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι 11 (ζντεκα) χρόνια από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και χωρίηεται
ωσ κάτωκι :

TMHMA

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ

Τ0+12

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει
προχωριςει ςτθν προμικεια
και
αντικατάςταςθ
του
δικτφου εντόσ 12 μθνϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Α.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ και
τον ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ
Τ0+12

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει
προχωριςει Ρρομικεια και
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ
για τθν διαχείριςθ και τον
ζλεγχο του οδοφωτιςμοφ των
οδικϊν
αξόνων
τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
εντόσ 12 μθνϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Α.3 Ραροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ
και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ
φωτιςμοφ των οδικϊν αξόνων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Τ13-Τ132

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει
ςυντιρθςθ και επιςκευι του
δικτφου
θλεκτροφωτιςμοφ
για τθν ομαλι λειτουργία τθσ
ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ
(πζραν αυτϊν του Τμιματοσ
Α) για 120 μινεσ από τθν
ολοκλιρωςθ των Τμθμάτων
Α1 και Α2

Α.1 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ
12.455
τεμαχίων
φωτιςτικϊν
ςωμάτων,

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει
ςυντιρθςθ και επιςκευι του
δικτφου
θλεκτροφωτιςμοφ
για τθν ομαλι λειτουργία τθσ
ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ
(πζραν αυτϊν του Τμιματοσ Α
για 36 μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ)

Τμιμα Β: Συντιρθςθ και επιςκευι
του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για
τθν
ομαλι
λειτουργία
τθσ
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ

Τ0+36
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΩΣΙΜΟΤ
Θ μελζτθ για τθν καταγραφι και αποτφπωςθ του δικτφου οδοφωτιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
και προτάςεισ για τθν αναβάκμιςθ του είναι αναρτθμζνθ ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτον ςυςτθμικό αρικμό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΝΙΑΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και είναι
αναρτθμζνο α) ςε επεξεργάςιμθ μορφι (ςε μορφι xml) και β) ςε μορφι pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο
ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.ςτον ςυςτθμικό αρικμό του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ.
Το ΕΕΕΣ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια
Οδθγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΛΟΞΤΒ-Κ3Ε) τθσ
ΕΑΑΔΘΣΥ και τισ οδθγίεσ τθσ αρικμ. πρωτ. 4495/15-1-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕ465ΧΛ8-ΚΤΒ) του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα: «Ραροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του άρκρου 79Α του
ν. 4412/2016 (Αϋ147) ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν
υπθρεςιϊν».
Για τθν ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείσ χρθςιμοποιθκοφν τθν διαδικτυακι πφλθ
https://espdint.eprocurement.gov.gr όπου «τθλεφορτϊνουν» το αρχείο ςε μορφι xml του Ε.Ε.Ε.Σ. και
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ και παράγουν αρχεία ςε δφο μορφζσ: α) τφπου PDF και β) τφπου .xml. Και τα δφο αυτά αρχεία
υποβάλονται θλεκτρονικά με τθν προςφορά του προςφζροντα.
Σχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrlstate=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_15
61ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrlstate%3D13zpfmvswl_146
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Πποϋπολογιζμόρ Σμήμα Α: ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Γ.Δ.
TMHMA

ΔΙΓΟ
Σεσνολογία
ύγσπονος
Λαμπηήπα/
Φυηιζηικού
ώμαηορ

Α.1 Ππομήθεια και LED Ιζρύνο έσο
εγκαηάζηαζη
160W (Φ1)
εξοπλιζμού για ηην
ανηικαηάζηαζη
12.455 ηεμασίυν
θυηιζηικών
ζυμάηυν,
LED Ιζρύνο έσο
175W (Φ2)
LED Ιζρύνο έσο
160W (Φ3)
LED Ιζρύνο έσο
175W (Φ4)
LED θνξπθήο
ηζρύνο έσο 75W
(Φ5)

ΜΟΝΑΓΑ ΣΙΜΗ ΚΑΣΆ
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΜΔΣΡΗΗ ΜΟΝΑΓΑ
ΣΙΜΗ
Απιθμόρ
Σιμή
ςνολική Σιμή
θυηιζηικών Φυηιζηικού
ζυμάηυν

Ιζσύρ
ύγσπονος
Λαμπηήπα
(W)

Ιζσύρ
ύγσπονος
ςζηήμαηορ
Φυηιζηικού
(W)

160

160

783

660,00 €

516.780,00 €

175

175

1327

680,00 €

902.360,00 €

160

160

6126

760,00 €

4.655.760,00 €

175

175

4163

770,00 €

3.205.510,00 €

75

75

56

560,00 €

30.800,00 €

ΤΝΟΛΟ Α.1

9.311.210,00 €

12455

Α.2 Ππομήθεια και
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ πάγηνπ
εγκαηάζηαζη ηος
θηλεηνύ εμνπιηζκνύ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
εξοπλιζμού για ηην
απξόζθνπηε, αζθαιή θαη ζύγρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ
διασείπιζη και ηον
πζηήκαηνο Φσηηζκνύ θαη ηελ παξνρή ησλ
έλεγσο ηος
ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ηνπ πιεξνθνξηαθνύ
οδοθυηιζμού ηυν
ζπζηήκαηνο ηειε-δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο
οδικών αξόνυν ηηρ
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ
Δλλάδαρ
ΤΝΟΛΟ Α.2

12455

Α.3 Ραροχι
Το ςφνολο των εργαςιϊν και οποιαδιποτε
υπθρεςιϊν
άλλθ εργαςία , υλικό , ανταλλακτικό ι
λειτουργίασ και
εξάρτθμα ρθτϊσ δεν αναφζρεται ςτο παρόν
ςυντιρθςθσ του
αλλά απαιτείται για τθν διαςφάλιςθ τθσ ορκισ
ςυςτιματοσ
και αδιάλειπτθσ λειτουργίασ των φωτιςτικϊν
φωτιςμοφ των
ςωμάτων και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ για
οδικϊν αξόνων τθσ
τρεισ μινεσ.
Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ

498200

ΤΝΟΛΟ Α.3

373.650,00 €

373.650,00 €

12455

498200

ΤΝΟΛΟ Α

30,00 €

1,50 €

797.120,00 €

797.120,00 €

10.481.980,00
€
2.515.675,20 €
12.997.655,20
€

ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α
ΤΝΟΛΟ Α ΜΔ ΦΠΑ
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Πποϋπολογιζμόρ Σμήμα Β: ςνηήπηζη και επιζκεςή ηος δικηύος ηλεκηποθυηιζμού για ηην
ομαλή λειηοςπγία ηηρ ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ

Α/Α

1
2

ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Καζαξηζκόο ζπληήξεζε ππάζξησλ
εξκαξίσλ

5

6

7

8

9

ΣΔΜ

ΣΔΜ

- Ύςνπο 10,00 m

ΣΔΜ

- Ύςνπο 12,00 m

ΣΔΜ

Πίιιαξ Σεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ

ΣΔΜ

11

30,00 €

550

16.500,00 €

900,00 €
880,00 €
1.050,00 €
2.000,00 €

50
70
50
50

45.000,00 €
522.500,00 €
52.500,00 €
100.000,00 €

50,00 €
70,00 €

150
50

7.500,00 €
3.500,00 €

Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο ππόγεησλ θαισδίσλ
- 40 x 40 cm

ΣΔΜ

- 60 x 40 cm

ΣΔΜ

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ
- Oλνκαζη. δηακέηξνπ DN 50 mm
(ζπείξσκα 2'') θαη πάρνπο 3,2 mm

ΜΜ

10,00 €

600

6.000,00 €

- Oλνκαζη. δηακέηξνπ DN 63 mm
(ζπείξσκα 2 1/2'') θαη πάρνπο 3,6
mm

ΜΜ

12,00 €

300

3.600,00 €

4000
4000

20.000,00 €
24.000,00 €

σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ από πνιπαηζπιέλην (HDPE)
- Γηακέηξνπ DN 63 mm

Μ

- Γηακέηξνπ DN 90 mm

Μ

5,00 €
6,00 €

Καιώδηα ηύπνπ H05VV-U, -R (NYM), νλνκ. ηάζεο 300/500V κε κόλσζε από καλδύα PVC

- Γηαηνκήο 3 x 1,5 mm2

Μ

- Γηαηνκήο 3 x 2,5 mm2

Μ

- Γηαηνκήο 4 x 1,5 mm2

Μ

2,00 €
3,50 €
2,30 €

300
1000
1000

600,00 €
3.500,00 €
2.300,00 €

Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε από καλδύα PVC
- Γηαηνκήο 3 x 1,5 mm2

Μ

- Γηαηνκήο 3 x 2,5 mm2

Μ

- Γηαηνκήο 4 x 1,5 mm2

Μ

- Γηαηνκήο 4 x 10 mm2

Μ

2,00 €
3,20 €
2,50 €
10,00 €

2000
300
300
20000

4.000,00 €
960,00 €
750,00 €
200.000,00 €

4,50 €

4000
650

45.000,00 €
39.000,00 €

Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη
- Γηαηνκήο 25 mm²

10

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

Υαιύβδηλνο ηζηόο νδνθσηηζκνύ
- Ύςνπο 9,00 m

3
4

ΣΙΜΗ ΚΑΣΆ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΟΝΑΓΑ

Μ

Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε
ΣΔΜ
60,00 €
ηζηκεληντζηνύ θσηηζκνύ, ύςνπο
κέρξη 12,00 m
Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ραιύβδηλνπ ηζηνπ θσηηζκνύ
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12

13

14

15

16

17

18

- Ύςνπο κέρξη 14,00 m

ΣΔΜ

- Ύςνπο από 14,01 m κέρξη 20,00
m
Αθαίξεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ,
από βξαρίνλα ή από ηελ θνξπθή
εγθαηεζηεκέλνπ ηζηνύ

ΣΔΜ

50,00 €
60,00 €

50
5

2.500,00 €
300,00 €

ΣΔΜ

20,00 €

400

8.000,00 €

Αθαίξεζε βξαρηόλσλ, από ηνπνζεηεκέλν ηζηό κε ή ρσξίο ηα θσηηζηηθά

- Από ηνπνζεηεκέλν ηζηό κε ή
ρσξίο ηα θσηηζηηθά

ΣΔΜ

15,00 €

150

2.250,00 €

- Από ηζηό πνπ βξίζθεηαη ζην
έδαθνο κε ή ρσξίο ηα θσηηζηηθά

ΣΔΜ

7,00 €

50

350,00 €

Αλαθαίληζε βαθήο ραιπβδίλσλ ηζηώλ θσηηζκνύ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ
- Ύςνπο κέρξη 12 m, ζηελ ζέζε
πνπ βξίζθεηαη

ΣΔΜ

65,00 €

50

3.250,00 €

Αλαθαίληζε βαθήο ηζηνύ ύςνπο
κέρξη 12 m, κε θαηάθιηζε θαη
επαλαθνξά

ΣΔΜ

80,00 €

50

4.000,00 €

Απνθαηάζηαζε ζηξέβισζεο
θνριία ζε βάζε ζηδεξντζηνύ

ΣΔΜ

10,00 €

50

500,00 €

Αληηθαηάζηαζε θαιύκκαηνο ζπξίδαο ηζηώλ

- Κάιπκκα θπιηλδξηθήο κνξθήο

ΣΔΜ

7,00 €

1500

10.500,00 €

- Κάιπκκα άιιεο κνξθήο (εθηόο
ηεο θπιηλδξηθήο)

ΣΔΜ

8,00 €

1500

12.000,00 €

20,00 €
25,00 €

2000
300

40.000,00 €
7.500,00 €

Αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ ηζηνύ θσηηζκνύ

- Γηα έλα θσηηζηηθό ζώκα

ΣΔΜ

- Γηα δύν θσηηζηηθά ζώκαηα

ΣΔΜ

Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε αθξνθηβώηηα θαη πίιιαξ θσηηζκνύ

- Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ
αζθαιεηώλ ζε πίιιαξ θσηηζκνύ

ΣΔΜ

3,00 €

300

900,00 €

- Αληηθαηάζηαζε αζθαιείαο
αθξνθηβσηίνπ ηζηνύ θσηηζκνύ

ΣΔΜ

3,50 €

5000

17.500,00 €

- Αληηθαηάζηαζε ξαγνδηαθνπηώλ
θνξηίνπ

ΣΔΜ

20,00 €

50

1.000,00 €
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- Αληηθαηάζηαζε κηθξναπηνκάησλ
ξάγαο (απηνκάησλ αζθαιεηώλ)

ΣΔΜ

15,00 €

100

1.500,00 €

- Αληηθαηάζηαζε ελδεηθηηθήο
ιπρλίαο ηύπνπ ξάγαο

ΣΔΜ

3,00 €

200

600,00 €

- Αληηθαηάζηαζε ζηππηνζιίπηε

ΣΔΜ

2,00 €

200

400,00 €

- Αληηθαηάζηαζε ξάγαο ειεθηξηθνύ
πίλαθα

ΣΔΜ

7,00 €

50

350,00 €

- Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνλόκσλ
θνξηίνπ

ΣΔΜ

35,00 €

400

14.000,00 €

- Αληηθαηάζηαζε θσηνθπηηάξνπ

ΣΔΜ

30,00 €

100

6.000,00 €

19

Αλαθαίληζε βαθήο ειεθηξηθώλ
θηβσηίσλ Η/Φ (πίιιαξο)

ΣΔΜ

80,00 €

50

4.000,00 €

20

Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζώκαηνο
πίιιαξ Η/Φ θαη ηεο ζύξαο ή/θαη
αληηθαηάζηαζε ηεο ζύξαο

ΣΔΜ

50,00 €

100

5.000,00 €

- Μεηαιιηθόο βξαρίνλαο κνλόο
νξηδόληηαο πξνβνιήο κέρξη 1,50κ.

ΣΔΜ

35,00 €

300

10.500,00 €

- Μεηαιιηθόο βξαρίνλαο κνλόο
νξηδόληηαο πξνβνιήο κέρξη 1,80κ.

ΣΔΜ

40,00 €

300

12.000,00 €

- Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη
ηνπνζέηεζε δηπινύ βξαρίνλα από
ζσιήλα γαιβαληδέ

ΣΔΜ

50,00 €

50

2.500,00 €

Σνπνζέηεζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο
ηερλνινγίαο led

ΣΔΜ

30,00 €

300

9.000,00 €

21

22
23

24

25

Βξαρίνλαο

Δθηνπνζέηεζε θαισδίνπ
- Γηα ηελ εθηνπνζέηεζε θ.ι.π.

Μ

1,50 €

15000

22.500,00 €

- Γηα ηελ εθηνπνζέηεζε θαη
επαλαηνπνζέηεζε

Μ

2,00 €

5000

10.000,00 €

Έιεγρνο πξνο εμαθξίβσζε ηεο
ζέζεο βξαρπθπθιώκαηνο κε
ρξήζε νξγάλσλ

ΣΔΜ

15,00 €

500

7.500,00 €

Απνμήισζε πίιιαξ κε ζήκαλζε θαισδίσλ
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- Με δηαλνκή (νπνηνπδήπνηε
είδνπο θαη δηαζηάζεσλ)

ΣΔΜ

30,00 €

50

1.500,00 €

- Υσξίο δηαλνκή

ΣΔΜ

25,00 €

20

500,00 €

Καηαζθεπή ζηύινπ από
ζθπξόδεκα C25/30 ηζηκέληνπ γηα
ηελ ζηεξέσζε επ'απηνύ θνλζόιαο
παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
Γηεθπεξαίσζε όισλ ησλ
δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ηεο παξνρήο ξεύκαηνο

ΣΔΜ

200,00 €

50

10.000,00 €

ΣΔΜ

300,00 €

50

15.000,00 €

28

Μεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε
ραιύβδηλσλ ηζηώλ θσηηζκνύ

ΣΔΜ

50,00 €

100

5.000,00 €

29

Δθζθαθή θαη επίρσζε ράλδαθα
δηαζηάζεσλ έσο 50cm πιάηνπο
θαη βάζνπο έσο 60cm γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζε έδαθνο
γαηώδεο ζπνξαδηθά

Μ

10,00 €

2000

20.000,00 €

30

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
κνύθαο ξεηίλεο ππνγείσλ
θαισδίσλ δηαηνκήο έσο ΝΤΤ
4Υ10mm2
Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ,
λεζίδσλ θ.ι.π.

ΣΔΜ

25,00 €

100

2.500,00 €

Μ2

10,00 €

1000

10.000,00 €

26

27

31

32

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

- Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C12/15

Μ3

60,00 €

40

2.400,00 €

- Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C16/20

Μ3

65,00 €

20

1.300,00 €

- Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C20/25

Μ3

70,00 €

20

1.400,00 €

33

Δθζθαθή ιάθθνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή βάζεσο ζεκειηώζεσο
ζηδεξνηζηνύ

ΣΔΜ

160,00 €

50

8.000,00 €

34

Σνκή επί πεδνδξνκίνπ πιάηνπο
κέρξη 50εθ.

Μ

10,00 €

300

3.000,00 €

35

Γηάλνημε ζπνξαδηθήο ηνκήο επί
νδνζηξώκαηνο

Μ

10,00 €

1000

10.000,00 €

36

Γηάηξεζε θξαζπεδνξείζξσλ

ΣΔΜ

10,00 €

100

1.000,00 €

37

Δθηέιεζε ζπνξαδηθήο ηνκήο ζηελ
βάζε ηζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ

ΣΔΜ

15,00 €

100

1.500,00 €
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38

Φσηηζηηθά ζώκαηα νδνθσηηζκνύ ηύπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο ηερλνινγίαο δηόδσλ θσηνεθπνκπήο
(LED)
Ιζρύνο 25-50 W ρσξίο βξαρίνλα

ΣΔΜ

450,00 €

20

9.000,00 €

Ιζρύνο 50-80 W ρσξίο βξαρίνλα

ΣΔΜ

Ιζρύνο 80-110 W ρσξίο βξαρίνλα

ΣΔΜ

Ιζρύνο 110-150 W ρσξίο
βξαρίνλα
Ιζρύνο 150-200 W ρσξίο
βξαρίνλα
Ιζρύνο κεγαιύηεξεο ησλ 200 W
ρσξίο βξαρίνλα

ΣΔΜ

570,00 €
680,00 €
850,00 €

20
50
200

11.400,00 €
34.000,00 €
170.000,00 €

ΣΔΜ

950,00 €

600

570.000,00 €

ΣΔΜ

800,00 €

50

40.000,00 €

39

Διεγθηήο ηειεδηαρείξηζεο
θσηηζηηθνύ.

ΣΔΜ

30,00 €

150

9.000,00 €

40

Καζνιηθή ζπληήξεζε
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζήξαγγαο
ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ-ΑΡΥ. ΟΛΤΜΠΙΑ

ΜΗΝ

1.000,00 €

36

36.000,00 €

41

Γηαξθήο παξαθνινύζεζε ησλ
ζπζηεκάησλ ηειεεηδνπνίεζεο
βιαβώλ Η/Μ εμνπιηζκνύ
ζήξαγγαο θαη ζπλαγεξκνύ
πξνζηαζίαο από παξαβίαζε
ρώξνπ θηεξίνπ ΚΔ
Δπηηήξεζε - επηζεσξεζε δηθηύνπ
γηα ηελ θαηαγξαθή ειιείςεσλ θαη
επεηγνπζώλ αλαγθώλ

ΜΗΝ

200,00 €

36

7.200,00 €

ΜΗΝ

1.000,00 €

72

72.000,00 €

Οκάδα ακεζεο επεκβαζεο

ΜΗΝ

1.000,00 €

50

50.000,00 €

42

43
44

Πξνκήζεηα κπαηαξίαο κνιύβδνπ

Γηα µπαηαξία 12V,100 Ah

ΣΔΜ

150,00 €

20

3.000,00 €

45

Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ
μεξάο θόλεσο -Βάξνπο 6 Kg θαη
γηα µέρξη 30 ηεµ. αλά εληνιή

ΣΔΜ

15,00 €

9

600,00 €

46

Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ
CO2 -Βάξνπο 6 Kg θαη γηα µέρξη
30 ηεµ. αλά εληνιή

ΣΔΜ

20,00 €

20

400,00 €

ΤΝΟΛΟ Β
ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β
ΤΝΟΛΟ Β ΜΔ ΦΠΑ
ΤΝΟΛΟ Α και Β ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ
ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ Α και Β ΣΜΗΜΑΣΟ
ΤΝΟΛΟ Α και Β ΣΜΗΜΑΣΟ

2.419.310,00 €
580.634,40 €
2.999.944,40 €
12.901.290,00
€
3.096.309,60 €
15.997.599,60
€
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ V– Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ
ΕΙΔΟΣ

TMHMA

Α.1 Ρρομικεια και
εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ για τθν
αντικατάςταςθ
12.455 τεμαχίων
φωτιςτικϊν
ςωμάτων,

Τεχνολογία
Σφγχρονου
Λαμπτιρα/
Φωτιςτικοφ
Σϊματοσ

Ιςχφσ
Σφγχρονου
Λαμπτιρα (W)

LED Λςχφοσ ζωσ
160W (Φ1)
LED Λςχφοσ ζωσ
175W (Φ2)
LED Λςχφοσ ζωσ
160W (Φ3)
LED Λςχφοσ ζωσ
175W (Φ4)
LED κορυφισ
ιςχφοσ ζωσ 75W
(Φ5)

Ρροτεινόμενθ
Ιςχφσ
Σφγχρονου
Συςτιματοσ
Φωτιςτικοφ
(W)

Α.3 Ραροχι
υπθρεςιϊν
λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ του
ςυςτιματοσ
φωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ
Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ

ΤΙΜΗ ΚΑΤΆ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Αρικμόσ
φωτιςτικϊν
ςωμάτων

Τιμι
Μονάδασ

Δαπάνθ

160

783

175

1327

160

6126

175

4163

75

56
ΣΥΝΟΛΟ Α.1

Α.2 Ρρομικεια και
εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ για τθν
διαχείριςθ και τον
ζλεγχο του
οδοφωτιςμοφ των
οδικϊν αξόνων τθσ
Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

12455

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του
πάγιου κινθτοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται
απαραίτθτοσ για τθν απρόςκοπτθ, αςφαλι και
ςφγχρονθ λειτουργία του Συςτιματοσ Φωτιςμοφ και
τθν παροχι των υπθρεςιϊν, κακϊσ και του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθλε-διαχείριςθσ και
ελζγχου τθσ λειτουργίασ του.
ΣΥΝΟΛΟ Α.2

12455
12455

Το ςφνολο των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλθ
εργαςία , υλικό , ανταλλακτικό ι εξάρτθμα ρθτϊσ δεν
αναφζρεται ςτο παρόν αλλά απαιτείται για τθν
διαςφάλιςθ τθσ ορκισ και αδιάλειπτθσ λειτουργίασ
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και του ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ για τρεισ μινεσ.

498200

ΣΥΝΟΛΟ Α.3

ΔΑΡΑΝΗ Α
ΦΡΑ ΔΑΡΑΝΗΣ Α
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ Α ΜΕ ΦΡΑ
Ρροχπολογιςμόσ Τμιμα Β: Συντιρθςθ και επιςκευι του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ για τθν ομαλι λειτουργία τθσ
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤΆ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
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ΜΕΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ

Κακαριςμόσ ςυντιρθςθ υπάκριων
ερμαρίων
Χαλφβδινοσ ιςτόσ οδοφωτιςμοφ

ΤΕΜ

550

- Φψουσ 9,00 m

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

550

- Φψουσ 12,00 m

ΤΕΜ

50

3

Ρίλλαρ Τεςςάρων αναχωριςεων

ΤΕΜ

50

4

Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ
υπόγειων καλωδίων

ΤΕΜ

150

ΤΕΜ

50

ΜΜ

600

ΜΜ

300

1
2

- Φψουσ 10,00 m

- 40 x 40 cm

- 60 x 40 cm

5

Σιδθροςωλινεσ γαλβανιςμζνοι
διζλευςθσ καλωδίων
- Oνομαςτ. διαμζτρου DN 50 mm
(ςπείρωμα 2'') και πάχουσ 3,2 mm
- Oνομαςτ. διαμζτρου DN 63 mm
(ςπείρωμα 2 1/2'') και πάχουσ 3,6
mm

6

7

Σωλινεσ προςταςίασ υπογείων
καλωδίων από πολυαικυλζνιο
(HDPE)
- Διαμζτρου DN 63 mm

Μ

4000

- Διαμζτρου DN 90 mm
Καλϊδια τφπου H05VV-U, -R (NYM),
ονομ. τάςθσ 300/500V με μόνωςθ
από μανδφα PVC

Μ

4000

Μ
Μ

300
1000

Μ

1000

Μ

2000

Μ

300

Μ

300

- Διατομισ 3 x 1,5 mm2
- Διατομισ 3 x 2,5 mm2

8

- Διατομισ 4 x 1,5 mm2
Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S
(ΝΥΥ), ονομ. τάςθσ 600/1000 V με
μόνωςθ από μανδφα PVC
- Διατομισ 3 x 1,5 mm2
- Διατομισ 3 x 2,5 mm2
- Διατομισ 4 x 1,5 mm2
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- Διατομισ 4 x 10 mm2

9

10

11

Μ

20000

Μ

10000

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι,
πολυκλωνοι
- Διατομισ 25 mm²
Αφαίρεςθ και απομάκρυνςθ
τςιμεντοϊςτοφ φωτιςμοφ, φψουσ
μζχρι 12,00 m

ΤΕΜ

650

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

5

ΤΕΜ

400

ΤΕΜ

150

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

1500

Αφαίρεςθ και μεταφορά
χαλφβδινου ιςτου φωτιςμοφ

- Φψουσ μζχρι 14,00 m

- Φψουσ από 14,01 m μζχρι 20,00 m

12

13

Αφαίρεςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων,
από βραχίονα ι από τθν κορυφι
εγκατεςτθμζνου ιςτοφ
Αφαίρεςθ βραχιόνων, από
τοποκετθμζνο ιςτό με ι χωρίσ τα
φωτιςτικά
- Από τοποκετθμζνο ιςτό με ι χωρίσ
τα φωτιςτικά
- Από ιςτό που βρίςκεται ςτο
ζδαφοσ με ι χωρίσ τα φωτιςτικά

14

Ανακαίνιςθ βαφισ χαλυβδίνων
ιςτϊν φωτιςμοφ επί τόπου του
ζργου
- Φψουσ μζχρι 12 m, ςτθν κζςθ που
βρίςκεται
Ανακαίνιςθ βαφισ ιςτοφ φψουσ
μζχρι 12 m, με κατάκλιςθ και
επαναφορά

15

16

Αποκατάςταςθ ςτρζβλωςθσ κοχλία
ςε βάςθ ςιδθροϊςτοφ
Αντικατάςταςθ καλφμματοσ
κυρίδασ ιςτϊν
- Κάλυμμα κυλινδρικισ μορφισ

Σελίδα 153

Σελίδα 157 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

- Κάλυμμα άλλθσ μορφισ (εκτόσ τθσ
κυλινδρικισ)
17

ΤΕΜ

1500

ΤΕΜ

2000

ΤΕΜ

300

ΤΕΜ

300

ΤΕΜ

5000

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

400

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

100

Αντικατάςταςθ ακροκιβωτίου ιςτοφ
φωτιςμοφ

- Για ζνα φωτιςτικό ςϊμα

- Για δφο φωτιςτικά ςϊματα

18

Αντικατάςταςθ οργάνων ςε
ακροκιβϊτια και πίλλαρ φωτιςμοφ
- Αντικατάςταςθ φυςιγγίων
αςφαλειϊν ςε πίλλαρ φωτιςμοφ
- Αντικατάςταςθ αςφαλείασ
ακροκιβωτίου ιςτοφ φωτιςμοφ
- Αντικατάςταςθ ραγοδιακοπτϊν
φορτίου
- Αντικατάςταςθ μικροαυτομάτων
ράγασ (αυτομάτων αςφαλειϊν)
- Αντικατάςταςθ ενδεικτικισ
λυχνίασ τφπου ράγασ
- Αντικατάςταςθ ςτυπιοκλίπτθ

- Αντικατάςταςθ ράγασ θλεκτρικοφ
πίνακα

- Αντικατάςταςθ θλεκτρονόμων
φορτίου

- Αντικατάςταςθ φωτοκυττάρου

19

Ανακαίνιςθ βαφισ θλεκτρικϊν
κιβωτίων Θ/Φ (πίλλαρσ)

20

Επιςκευι του κυρίωσ ςϊματοσ
πίλλαρ Θ/Φ και τθσ κφρασ ι/και
αντικατάςταςθ τθσ κφρασ
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21

Βραχίονασ

- Μεταλλικόσ βραχίονασ μονόσ
οριηόντιασ προβολισ μζχρι 1,50μ.

22

23

ΤΕΜ

300

- Μεταλλικόσ βραχίονασ μονόσ
οριηόντιασ προβολισ μζχρι 1,80μ.

ΤΕΜ

300

- Ρρομικεια, μεταφορά και
τοποκζτθςθ διπλοφ βραχίονα από
ςωλινα γαλβανιηζ

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

300

Τοποκζτθςθ φωτιςτικοφ ςϊματοσ
τεχνολογίασ led

Εκτοποκζτθςθ καλωδίου

- Για τθν εκτοποκζτθςθ κ.λ.π.

- Για τθν εκτοποκζτθςθ και
επανατοποκζτθςθ
24

25

Ζλεγχοσ προσ εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ
βραχυκυκλϊματοσ με χριςθ
οργάνων

Μ

15000

Μ

5000

ΤΕΜ

500

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

50

Αποξιλωςθ πίλλαρ με ςιμανςθ
καλωδίων

- Με διανομι (οποιουδιποτε
είδουσ και διαςτάςεων)

- Χωρίσ διανομι

26

27

Καταςκευι ςτφλου από ςκυρόδεμα
C25/30 τςιμζντου για τθν ςτερζωςθ
επ'αυτοφ κονςόλασ παροχισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ

Διεκπεραίωςθ όλων των
διαδικαςιϊν για τθν εγκατάςταςθ
τθσ παροχισ ρεφματοσ
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28

Μεταφορά και τοποκζτθςθ
χαλφβδινων ιςτϊν φωτιςμοφ
ΤΕΜ

29

30

31

32

Εκςκαφι και επίχωςθ χάνδακα
διαςτάςεων ζωσ 50cm πλάτουσ και
βάκουσ ζωσ 60cm για τθν
τοποκζτθςθ καλωδίων ςε ζδαφοσ
γαιϊδεσ ςποραδικά
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μοφφασ
ρθτίνθσ υπογείων καλωδίων
διατομισ ζωσ ΝΥΥ 4Χ10mm2
Ρλακοςτρϊςεισ πεηοδρομίων,
νθςίδων κ.λ.π.

Μ

100

2000

ΤΕΜ

100

Μ2

1000

Μ3

40

Μ3

20

Μ3

20

ΤΕΜ

50

Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ,
ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ
ςκυροδζματοσ
- Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα
κατθγορίασ C12/15
- Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα
κατθγορίασ C16/20
- Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα
κατθγορίασ C20/25

33

34

35

36
37

38

Εκςκαφι λάκκου για τθν καταςκευι
βάςεωσ κεμελιϊςεωσ ςιδθροιςτοφ

Τομι επί πεηοδρομίου πλάτουσ
μζχρι 50εκ.
Μ

300

Μ

1000

Διάνοιξθ ςποραδικισ τομισ επί
οδοςτρϊματοσ

Διάτρθςθ κραςπεδορείκρων
Εκτζλεςθ ςποραδικισ τομισ ςτθν
βάςθ ιςτϊν θλεκτροφωτιςμοφ
Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ
τφπου βραχίονα με φωτεινζσ πθγζσ
τεχνολογίασ διόδων φωτοεκπομπισ
(LED)
Λςχφοσ 25-50 W χωρίσ βραχίονα
Λςχφοσ 50-80 W χωρίσ βραχίονα

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

100

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

20
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Λςχφοσ 80-110 W χωρίσ βραχίονα
ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

200

ΤΕΜ

600

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

300

ΜΘΝ

36

ΜΘΝ

36

ΤΕΜ

72

ΤΕΜ

50

ΤΕΜ

20

ΤΕΜ

40

ΤΕΜ

20

Λςχφοσ 110-150 W χωρίσ βραχίονα

Λςχφοσ 150-200 W χωρίσ βραχίονα

Λςχφοσ μεγαλφτερθσ των 200 W
χωρίσ βραχίονα

39

40

41

42

Ελεγκτισ τθλεδιαχείριςθσ
φωτιςτικοφ.
Κακολικι ςυντιρθςθ
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων ςιραγγασ
ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ
Διαρκισ παρακολοφκθςθ των
ςυςτθμάτων τθλεειδοποίθςθσ
βλαβϊν Θ/Μ εξοπλιςμοφ ςιραγγασ
και ςυναγερμοφ προςταςίασ από
παραβίαςθ χϊρου κτθρίου ΚΕΣ
Επιτιρθςθ - επικεωρθςθ δικτφου
για τθν καταγραφι ελλείψεων και
επειγουςϊν αναγκϊν

43

Ομάδα αμεςθσ επεμβαςθσ

44

Ρρομικεια μπαταρίασ μολφβδου

45

46

Για µπαταρία 12V,100 Ah
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων ξθράσ
κόνεωσ -Βάρουσ 6 Kg και για µζχρι
30 τεµ. ανά εντολι
Αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων CO2
-Βάρουσ 6 Kg και για µζχρι 30 τεµ.
ανά εντολι

ΕΚΡΤΩΣΗ ΔΑΡΑΝΗΣ Β %
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ΔΑΡΑΝΗ Β
ΦΡΑ ΔΑΡΑΝΗΣ Β
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ Β ΜΕ ΦΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ Α και Β ΔΑΡΑΝΗΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ Α και Β ΔΑΡΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ Α και Β
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών
Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. /ΤΑΜΕΛΟ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ,
ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………4 υπζρ του
(i)

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι

(ii)

*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι

(iii)

*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)

(πλιρθ επωνυμία) ...............................................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

β)

(πλιρθ επωνυμία) ..............................................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

γ)

(πλιρθ επωνυμία) ...............................................,
.......................…………………………………..5

ΑΦΜ:

......................

(διεφκυνςθ)

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
.....................................................6
τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………9.
ι
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ
μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1.
2.
3.

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο
ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014).
4. Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
5. Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
6. Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του
πδ 118/2007.
7. Εφόςον
θ
εγγυθτικι
επιςτολι
αφορά
ςε
προςφορά
τμιματοσ/τμθμάτων
τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.
8. Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
9. ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά
τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10. Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11. Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. /ΤΑΜΕΛΟ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ,
ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2)................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………4
υπζρ του:
(i)

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι

(ii)

*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι

(iii)

*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των .... 5/
τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................
Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του
(Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ……… θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
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το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι
ςφμβαςθ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03-08-1995 (ΦΕΚ Β' 740/28-08-1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν,
με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – Δνημέπυζη για ηην πποζηαζία πποζυπικών δεδομένυν
Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
Λ. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων
ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ.
ΛΛ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ,
θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου
υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα
δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για
τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
ΛΛΛ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν
για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ,
Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ
τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου.
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα,
ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό,
ςφμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από
τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε
περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ
τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα
καταςτρζφονται.
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ,
μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το
αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία
ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από
οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ. Δ/NΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΗΜΟ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 254
26110, Πάτρα
Πλθροφορίεσ : Μ. Διαμαντοποφλου
Τθλζφωνο : 2613-613411
Fax
: 2613-613333
E-mail: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, μετά από τθν αρικμ. ………/2021 (ΑΔΑ: ………………………………..) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ,
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων για την προμήθεια – Παροχή Τπηρεςιών (Μικτή φμβαςη)
για την υλοποίηςη του ζργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Δ.Ε & ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ Π.Δ.Ε».,
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 15.997.599,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 12.901.290,00 €, ΦΠΑ : 3.096.309,60 €)
Κριτιριο κατακφρωςθσ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ για το ςφνολο των υπο-προμικεια ειδϊν και υπθρεςιϊν.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
 34991000-0 «Φωτιςτικά ςϊματα υπαίκριων χϊρων»
 34993000-4 «Προμικεια Φωτιςτικϊν Σωμάτων Οδικϊν Αξόνων»
 32441200-8 «Εξοπλιςμόσ τθλεμετρίασ και ελζγχου»
 51110000-6 «Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ»
 50232100-1 «Συντιρθςθ εγκαταςτάςεων δθμόςιου φωτιςμοφ»

Η διάρκεια του ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζντεκα (11) ζτθ ςυνολικά.
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Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν ΣΑΕΠ 01
του Εκνικοφ Σκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ και το ζργο 2021ΕΠ00100019 και τθν
ΣΑΕΠ 501 του Εκνικοφ Σκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ και το ζργο 2020ΕΠ50100007
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο
25 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α ςυςτήματοσ: …………….) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα που ορίηει θ παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα
με τθν υπ’ αρικμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1924/τ.Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ
Λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα κακοριηόμενα ςτθν διακιρυξθ.
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ ……/……./2021 ημζρα ……………….. και ώρα
………………. και θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν θ ……../……/2021 ημζρα ………………. και ώρα
…………. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν ……/……./2021 ημζρα ……………….. και ώρα από τθν
αρμόδια επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Για τα πλιρθ τεφχθ του διαγωνιςµοφ κα παρζχεται ελεφκερθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν θλεκτρονικι υπογραφι, χορθγοφµενθ από
πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο µε το 2% επί του προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ
χωρίσ ΦΠΑ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Τα αιτιµατα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ µζςω
τθσ ∆ιαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά
τουσ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ δίδονται ςτο τθλ.: 2613 613411, αρμόδια υπάλλθλοσ
Μ. Διαμαντοποφλου.
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Ημερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ :
………../……/2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Διαμαντοποφλου Μαρία – Προϊςταμζνθ του τμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.

Σελίδα 171 από 173

ΑΔΑ: Ρ64Α7Λ6-842

 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182156/9649/01-07-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον τρόπο δθμοπράτθςθσ και τον τρόπο ανάκεςθσ του ζργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ
ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ Π.Δ.Ε & ΤΝΣΘΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ Π.Δ.Ε»,

Β) Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν προμικεια – Παροχι
Τπθρεςιϊν (Μικτι φμβαςθ) για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΟΔΟΦΩΣΙΜΟΤ
Π.Δ.Ε & ΤΝΣΘΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ

Π.Δ.Ε».,

προχπολογιςμόσ:

15.997.599,60€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2021ΕΠ00100019
και ΑΕΠ 501 Κ.Ε. 2020ΕΠ50100007.

Γ) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ιτοι:
 Σθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ.
 Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(Ε.Ε.Ε) και ςτον Ελλθνικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Δ) υγκροτεί τθν επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ
αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Σακτικά Μζλθ
1. Πυργάκθ Αναςταςία, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ
2. Παραςκευόπουλοσ Αντϊνιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. Ηερβοφ Ανδριάνα, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
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Αναπλθρωματικά Μζλθ
1. Χρυςανκακόπουλοσ Χρφςανκοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ αναπλθρωτισ
πρόεδροσ
2. Κουρλζςθσ Πζτροσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. Μποφςιασ Κωνςταντίνοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν
ΑΕΠ 01 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ και το ζργο
2021ΕΠ00100019 και τθν ΑΕΠ 501 του Εκνικοφ κζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
ΠΔΕ και το ζργο 2020ΕΠ50100007
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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