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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

Επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. 

Α.Ε.) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) EL090016497 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης - 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Νεάρχου 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 712 01 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL431 

Τηλέφωνο 2810 338000 

Φαξ 2810 226110 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@portheraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κοκκινίδης Ιωάννης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://portheraklion.gr/index.php/el/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα 

Ο Αναθέτων Φορέας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., ο οποίος ασκεί την δραστηριότητα 

που αναφέρεται στο άρθρο 232 του Ν. 4412/2016. Είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, αποτελεί 

μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 

Κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (Α’ 

145) εκμετάλλευση, διαχείριση, λειτουργία και χρήση του λιμένος Ηρακλείου και κάθε χώρου εντός 

των ορίων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του, κατά τρόπο που θα είναι επωφελής για το δημόσιο 

συμφέρον, για την εθνική και τοπική οικονομία και τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών (Άσκηση 

δραστηριότητας Άρθρου 232 Ν. 4412/2016). 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

mailto:info@portheraklion.gr
https://portheraklion.gr/index.php/el/
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β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
https://portheraklion.gr/index.php/el/. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση- Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Αναθέτων Φορέας. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.98 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2023-2032. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 3253/27.04.2022 (ΑΔΑ 
9ΨΞ7469ΗΞΣ-ΥΗΦ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά 
έτη 2023-2032 και έλαβε α/α 363 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 
Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

 

Σκοπός της Σύμβασης 

Η Σύμβαση έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών για Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού στην Περιοχή του Αναθέτοντος Φορέα και την συνεπακόλουθη αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος της Περιοχής, όπως αυτό επηρεάζεται από την ποιότητα του φωτισμού εντός 
των εγκαταστάσεων του Αναθέτοντος Φορέα, με παράλληλη στόχευση την εξοικονόμηση πόρων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν.  

Συμβατικό Αντικείμενο 

Το αντικείμενο της ΣΕΑ που θα συναφθεί για την Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνει: 

i. την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής 

κεφάλαια: 

▪ Επιβεβαίωση του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων, μέσω επιμέτρησης – καταγραφής (CAD, 

αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ). 

▪ Κατηγοριοποίηση των επιμέορυς τμημάτων της Περιοχής, σύμφωνα με το πρότυπο EN12464-

2:2014. 

▪ Πραγματοποίηση φωτοτεχνικών μελετών (Έντασης Φωτισμού και Λαμπρότητας) για κάθε 

κατηγορία Οδού-Χώρου της Περιοχής και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς-Χώρους 

της Περιοχής αντίστοιχης κατηγορίας. 

▪ Πρόβλεψη εγκατάστασης φωτιστικών LED, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τευχών  της 

Διακηρυξης. 

https://portheraklion.gr/index.php/el/
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▪ Εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης 

Ενέργειας από την εγκατάσταση του Συστήματος στην Περιοχή του Οργανισμού. Μέσω της 

λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" του Συστήματος, 

θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα 

επαληθεύονται από τον Αναθέτοντα Φορέα, για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου 

Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης 

▪ Παραμετροποίηση νέου συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

▪ Οριστικοποίηση της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης της Περιοχής. 

ii. την εγκατάσταση κατάλληλων Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής 

Απόδοσης, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, και κάθε συναφούς απαιτούμενου 

εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV – Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς 

και στην εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Tηλεελέγχου 

- Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (υπηρεσίες μέσω 

πλατφόρμας διαχείρισης)” (εφεξής το «Σύστημα»). 

iii. την παραμετροποίηση - λειτουργία του "Συστήματος" σε επίπεδο φωτιστικού ή ομάδας 

φωτιστικών, με ελάχιστη προϋπόθεση τον έλεγχο του συνόλου των προβολέων στο σύστημα 

φωτισμού του λιμένος μέσω εξωτερικών ελεγκτών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν και την περιοδική και 

επεμβατική συντήρηση μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, 

προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση). 

iv. εκπόνηση  Προγράμματος Μέτρησης και Επαλήθευσης για την παρακολούθηση της επίτευξης της 

ενεργειακής εξοικονόμησης για τον Οργανισμό και για τη διενέργεια των μετρήσεων μετά το πέρας 

εκάστης Περιόδου Παρακολούθησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του 

Τευχους Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

v. την εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού για τη λειτουργία και τις προδιαγραφές του 

Συστήματος μετά την Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 

vi. την λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την 

Παραλαβή προς χρήση και την θέση σε λειτουργία του Συστήματος  μέχρι τη λύση ή λήξη της 

Σύμβασης («Περίοδος Λειτουργίας»). 

Στο αντικείμενο των Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται η έκδοση κάθε απαιτούμενης από την κείμενη 

νομοθεσία άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, η έκδοση των οποίων 

είναι στην ευθύνη του Οργανισμού.  

Το ακριβές αντικείμενο Υπηρεσιών (ποσότητες, προδιαγραφές εξοπλισμού, λοιπές τεχνικές 

απαιτήσεις, σχέδια, μελέτες κλπ) και η υφιστάμενη της Περιοχής περιγράφεται αναλυτικά και 

εξειδικεύεται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης και ιδίως στα Παραρτήματα 1 και 3 αυτής. 

Σημειώνεται ότι: 

• Η ελάχιστη Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού 

και την εγκατάσταση του Συστήματος στην Περιοχή, θα πρέπει, επί απόρριψης της προσφοράς, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, ήτοι σε κάθε Περίοδο Παρακολούθησης, να 

ανέρχεται σε κατ’ ελάχιστον 41,23% σε σχέση με Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα Ι - Τεχνική Έκθεση (χωρίς την χρήση adaptive lighting).  
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• Οι εργασίες αναβάθμισης και εγκατάστασης του Συστήματος θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 

μηνών - κατά μέγιστο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. Προσφορά η οποία 

ορίζει μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα Περιόδου Εγκατάστασης, θα 

απορρίπτεται. 

 

 

 

1 

 

Υπηρεσίες 

Διαχείρισης 

Συστήματος 

Φωτισμού Δημοσίου 

Χώρου 

 

 

CPV: 50232100-1 

 

Στην υπηρεσία 

με 

αντικείμενο: 

 

«Συντήρηση Εγκαταστάσεων 

 Δημόσιου Φωτισμού» 

 

Εκτιμώμενη Αξία/Προϋπολογισμός της Σύμβασης 

Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν 

εβδομήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.178.410,65€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανερχομένου σήμερα σε 24% (προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 

1.178.410,65€ + Φ.Π.Α 282.818,56€ = 1.461.229,21€). 

Ο προϋπολογισμός του Μοναδιαίου Κόστους Εξοικονόμησης Ενέργειας («ΜΚΕΕ») ανέρχεται σε 0,13€ 

(€/kWh). 

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ανώτατος. 

Κάθε οικονομική προσφορά με την οποία προσφέρεται τίμημα που υπερβαίνει τον ανώτατο 

προϋπολογισμό της Σύμβασης ή/και τον ανώτατο προϋπολογισμό του ΜΚΕΕ θα απορρίπτεται.  

Διάρκεια της σύμβασης 

Οι εργασίες αναβάθμισης του Συστήματος θα ολοκληρωθούν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατά 

μέγιστο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. 

Οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος Φωτισμού, θα παρασχεθούν από τον 

Ανάδοχο στον Αναθέτοντα Φορέα για διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία Παραλαβής 

προς χρήση του Συστήματος, όπως περιγράφεται στη Σύμβαση. 

Κριτήριο Ανάθεσης 

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

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

1.3 Ορισμοί   

Στην παρούσα Διακήρυξη οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

− «Αναθέτων Φορέας»: Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.. 

− «Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση»: Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας του Οργανισμού στην 
Περιοχή, η οποία υφίσταται πριν από την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης και την 
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ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 
Ι - Τεχνική Έκθεση.  

− «Διαγωνισμός»: Ο παρών διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο Αναθέτων Φορέας για την επιλογή 

Αναδόχου σύμβασης για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ». 

− «Οργανισμός» ή «ΟΛΗ» ή «ΟΛΗ Α.Ε.»: Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε..  

− «Διακήρυξη»: Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της καθώς και τυχόν νεότερες 

τροποποιήσεις, μεταβολές ή διευκρινίσεις του Αναθέτοντος Φορέα που κοινοποιούνται στους 

Διαγωνιζομένους, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και περιλαμβάνουν τους όρους διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

− «Εξοπλισμός»: Όλα τα πάγια στοιχεία εξοπλισμού (Φωτιστικά, Η/Υ, hardware, software, 
αισθητήρες, λογισμικό κλπ) που θα εγκατασταθούν στο Σύστημα από τον Ανάδοχο σχετίζονται με 
το Συμβατικό Αντικείμενο, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι – Τεχνική 
Έκθεση, στο Παράρτημα 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές και στην προσφορά του Αναδόχου. 

− «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Ε.Δ.Δ.»: Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού, η 
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα.  

− «Εργασίες»: Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εκτέλεσης της προς ανάθεση 
Σύμβασης. 

− «Ημερομηνία Θέσης σε Λειτουργία του Συστήματος Φωτισμού»: Η ημερομηνία κατά την οποία 
είναι διαθέσιμο, σε πλήρη και κανονική λειτουργία το Σύστημα Φωτισμού κατά πλήρη και 
προσήκουσα συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

− «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»: Η ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση, 
σύμφωνα με τους ορισμούς της. 

− «Συμβατικό Τίμημα» ή «Αμοιβή»: Το  συμβατικό τίμημα/αμοιβή που θα λαμβάνει ο Ανάδοχος 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, το οποίο συνίσταται στην αμοιβή του (€/kWh) για την 
εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται για τον Αναθέτοντα Φορέα, όπως αυτή θα 
πιστοποιείται κατά τις Περιόδους Παρακολούθησης της Σύμβασης.  

− «Περίοδος Εργασιών»: Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης 
μέχρι την Ημερομηνία Θέσης σε Λειτουργία του Συστήματος Φωτισμού, όπως ορίζεται στη 
Σύμβαση.  

− «Περίοδος Λειτουργίας»: Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Θέσης σε Λειτουργία του 
Συστήματος Φωτισμού  μέχρι τη λύση ή λήξη της Σύμβασης.  

− «Περίοδος Παρακολούθησης»: Η οριζόμενη στη Σύμβαση περίοδος, μετά την πάροδο της οποίας 
υπολογίζεται η Πραγματική Ενεργειακή Κατανάλωση και η Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας 
που επιτυγχάνεται για τον Αναθέτοντα Φορέα και συνακόλουθα το Οικονομικό Αντάλλαγμα του 
Αναδόχου.  

− «Περιοχή»: Το σύνολο των σημείων και των τοποθεσιών του Αναθέτοντος Φορέα, όπου θα 
υλοποιηθεί η Σύμβαση. 

− «Πραγματική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης»: Η κατανάλωση ενέργειας 
εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα µετρήσεων και 
υπολογισµών, βάσει του Προγράµµατος Μέτρησης και Επαλήθευσης.  

− «Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης»: Η πραγματική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας που επιτυγχάνεται από την εκτέλεση των Εργασιών εντός της Περιόδου 
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Παρακολούθησης. Προσδιορίζεται ως διαφορά της Πραγματικής Ενεργειακής Κατανάλωσης από 
την Προβλεπόμενη Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου. 

− «Προβλεπόμενη Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης»: Η κατανάλωση 
ενέργειας στη Συµβατική Εγκατάσταση εντός της Περιόδου Παρακολούθησης, η οποία 
υπολογίζεται µε το σενάριο εξέλιξης της Βασικής Ενεργειακής Κατανάλωσης που περιγράφεται 
στο Πρόγραμμα Μέτρησης και Επαλήθευσης. 

− «Πρόγραμμα Μέτρησης και Επαλήθευσης»: Το πρόγραμμα/εγχειρίδιο που θα εκπονήσει ο 
Ανάδοχος και θα παραδώσει στον Οργανισμό πριν από ή και κατά την έναρξη της Περιόδου 
Λειτουργίας, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις μετά το πέρας εκάστης 
Περιόδου Παρακολούθησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του 
Παραρτήματος VI της Διακήρυξης. 

− «Τεχνικές Προδιαγραφές» ή «Προδιαγραφές»: Οι προδιαγραφές που θέτει ο Αναθέτων Φορέας 
αναφορικά με τη Σύμβαση και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.  

− «Σύμβαση» ή «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών» (ΣΠΥ) ή «Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης» 
(ΣΕΑ): Είναι η έγγραφη σύμβαση υπηρεσιών, κατά του ορισμούς του Άρθρου 2 παρ. 1 περ. 9 (α) 
του Ν. 4412/2016, από επαχθή αιτία μαζί με τα Παραρτήματά της που θα συναφθεί μεταξύ του 
Αναδόχου και του Αναθέτοντος Φορέα μετά το πέρας της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας, 
και η οποία θα περιλαμβάνει τους αναλυτικούς όρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σχέδιο της προς 
ανάθεση και εκτέλεση Σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα V – Σχέδιο Σύμβασης. Η σύμβαση 
που θα συναφθεί θα αφορά Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), κατά το Άρθρο 3 του Ν. 
4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09.11,2015) και 16 του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 95/23.06.22010). 

− «Συμβατικό Αντικείμενο»: Η παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση - 
αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του Αναθέτοντος Φορέα, δηλαδή, στις 
οποίες περιλαμβάνεται ενδεικτικά το σύνολο των εργασιών και υπηρεσιών για την προμήθεια, 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, διαχείριση του Συστήματος Φωτισμού για δέκα (10) έτη, 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σχέδιο 
Σύμβασης. 

− «Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού» ή «Σύστημα»: Το σύνολο των φωτιστικών εγκαταστάσεων του 
Αναθέτοντος Φορέα στην Περιοχή (προβολείς, φωτιστικό οδικό βραχίονα, κορυφής, επίτοιχο 
κλπ), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I – Τεχνική Έκθεση της παρούσας. 

Οι τίτλοι των κεφαλαίων, των άρθρων και των παραγράφων της Διακήρυξης είναι ενδεικτικοί, τίθενται 
για λόγους διευκόλυνσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της. 

Αναφορά ή παραπομπή σε κεφάλαιο, άρθρο, παράγραφο ή παράρτημα θεωρείται ότι παραπέμπει σε 
κεφάλαιο, άρθρο, παράγραφο ή παράρτημα της Διακήρυξης, εκτός αν ορίζεται ρητά το αντίθετο. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

- του ν. 3855/2010 (Α’ 95) «Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική κρίση, 
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», 
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- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

- του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59/17.03.2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150),  

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

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

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

- Της με αρ. 76928/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3075/13.07.2021) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ. 
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- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

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

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις»,  

- την με Αριθ. 8 Απόφαση του 2ου ΔΣ Ο.Λ.Η Α.Ε. /03-02-2022 (Αρ.Πρωτ. 1054/08-02-2022, ΑΔΑ: 
Ω5Ε2469ΗΞΣ-56Κ, ΑΔΑΜ: 22REQ010447529) με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Τευχών 
Δημοπράτησης για τη Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για το Έργο: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΟΛΗ ΑΕ», 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 
15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

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

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27.04.2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό προκήρυξης 2022/S 085-230174. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 
160085 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

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

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση 
(URL): https://portheraklion.gr/index.php/el/. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

https://portheraklion.gr/index.php/el/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1) Η με αρ. 2022/S 085-230174 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC010481266), όπως αυτή 

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2) Η παρούσα Διακήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί με τα Παραρτήματά της. 

3) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα 
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του Αναθέτοντος Φορέα. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα 
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να υποβληθούν υπό τη μορφή 

των υποδειγμάτων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
του, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ. 3.6 της παρούσας. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, ο Αναθέτων Φορέας επιφυλάσσει για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσει για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (23.568,21€), 
ήτοι 2% του προϋπολογισμού του αντικειμένου της παρούσας χωρίς το ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο 
Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντος Φορέα να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά 
του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

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

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

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

(θ) εάν ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

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

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης 

αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που 

συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

• Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
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(75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή 

άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν 
τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις 
Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 
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1228 Β/2011) στην κατηγορία Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με εμπειρία ΣΕΑ (Κατηγορία 
Μητρώου Α). Οι οικονομικοί φορείς με έδρα στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
αντίστοιχο μητρώο Esco Registry Α. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου αρκεί να 
ικανοποιούνται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

2.2.5.1 συνολικό γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, κοινοπραξίες) για τις τρεις (3) τελευταίες 
Οικονομικές Χρήσεις ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που 
είναι μικρότερο της τριετίας, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο προς το 60% της αξίας του 
Προϋπολογισμού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ),  

2.2.5.2. βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα τους, ύψους 10% του 
προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία επενδύσεων ή επενδυτικό κεφάλαιο, θα 
πρέπει να  αποδείξει ότι το ποσό των διαθέσιμων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων, κατά την 
τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, είναι 
τουλάχιστον € 10.000.000,00 (δέκα εκατομμύρια ευρώ). 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

2.2.6.1 Να έχουν συνάψει κατά την τελευταία τετραετία (2018, 2019, 2020, 2021) τουλάχιστον μία (1) 
σύμβαση (ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλη τινά), στο αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνεται  
η προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 600 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών 
τεχνολογίας LED. Εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς η εν λόγω σύμβαση 
εξακολουθεί να ισχύει, θα πρέπει να προκύπτει η ολοκλήρωση του τμήματος της σύμβασης 
που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 600 τηλεδιαχειριζόμενων 
φωτιστικών τεχνολογίας LED.  

2.2.6.2 Να έχουν συνάψει κατά την τελευταία τετραετία (2018, 2019, 2020, 2021) και να εκτελούν, 
είτε απευθείας είτε ως υπεργολάβοι, τουλάχιστον μία Σύμβαση Ενεργειακών Υπηρεσιών κατά 
το άρθρο 3 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09.11,2015) και 16 του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 
95/23.06.22010), αξίας χωρίς ΦΠΑ τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00), η 
οποία κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών δεν έχει καταγγελθεί και βρίσκεται σε ισχύ.  
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2.2.6.3 Να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001, ISO 45001 ή ισοδύναμο, τα 
οποία να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 310 του 
Ν.4412/2016. 

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των παρ. 2.2.6.1 και 2.2.6.2 είναι δυνατό να προσκομίζεται μία (1) 
σύμβαση. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας 
παραγράφου καλύπτονται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

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

Ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντος 
Φορέα, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
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αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τον Αναθέτοντα Φορέα.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 
παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 

της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 

ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Στην περίπτωση όπου ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων οικονομικών φορέων για 

την πλήρωση κάποιου/κάποιων από τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.5 και 2.2.6 σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2.2.8, οφείλει με την προσφορά του να συνυποβάλει ΕΕΕΣ και για τους 

τρίτους οικονομικούς φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται.   

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ο Αναθέτων Φορέας 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
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συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές 
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ.  

Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 
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ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που 
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της 
παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
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επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό 
του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν 
σε ανώνυμες εταιρείες: 

1) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν: 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς.     

2)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για 
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ο δε Αναθέτων Φορέας 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στον Αναθέτοντα 
Φορέα να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, 
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρείας.  
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 
του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ν. 3310/2005.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επίσης, προσκομίζεται πιστοποιητικό/βεβαίωση, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
από την οποία να προκύπτει η εγγραφή στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργια, Μητρώο, 
Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 1228 Β/2011) στην κατηγορία Επιχειρήσεων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών με εμπειρία ΣΕΑ (Κατηγορία Μητρώου Α). Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση σε 
ισχύ του αρμόδιου φορέα της χώρας εγκατάστασης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή στο 
αντίστοιχο μητρώο Esco Registry A. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

i. για την απαίτηση της παρ. 2.2.5.1, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) 

τελευταίων ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση αυτών απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
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υποχρέωση από το νόμο να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις, θα υποβληθεί αντίγραφο 

του Ε3 της φορολογικής δήλωσης των τριών τελευταίων ετών στην οποία θα δηλώνεται ο 

κύκλος εργασιών του. Από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύεται, γενικός 

κύκλος εργασιών (αυτοτελή έργα και κοινοπραξίες) για τις (3) τελευταίες χρήσεις, ή για το 

διάστημα δραστηριοποίησης, σε περίπτωση που είναι μικρότερο της τριετίας, τουλάχιστον 

ίσο, ή και μεγαλύτερο του 60% της αξίας της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ) και σε περίπτωση Ένωσης 

μπορεί και να καλύπτεται συνολικά. Ειδικότερα:  

▪ Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις του 

προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζονται οι οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) 

προηγούμενων ετών αυτού. Σε περίπτωση όπου δεν απαιτείται, από την νομοθεσία της 

χώρας - όπου είναι εγκατεστημένος ο Φορέας - η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, 

θα προσκομίζεται βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή για το συνολικό ύψος και την κατανομή 

του κύκλου εργασιών σε έτη και επιπροσθέτως θα προσκομίζονται και τα ανάλογα 

φορολογικά στοιχεία υποβολής. 

▪ Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός φορέας θα 

υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

▪ Εφόσον υπάρχουν κοινοπραξίες, οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στον προαναφερόμενο 

κύκλο εργασιών, απαιτείται η δήλωση τους με βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για την 

κατανομή τους στην τελευταία τριετία, το συνολικό τους μέγεθος και προσκομίζονται και 

τα σχετικά φορολογικά στοιχεία απόδειξης. 

▪ Στην περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών φορέων, θα προσκομίζονται, αντίστοιχα με τα 

ανωτέρω, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης. Εάν στην 

χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται η υποχρέωση δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων και εφόσον η απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια δεν 

μπορεί να αποδειχθεί με αντίστοιχο ή ισοδύναμο με την δήλωση Ε3 πιστοποιητικό ή 

έγγραφο, υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να 

προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/αποδεικτικά, καθώς και ότι ο προσφέρων 

πληροί τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρούσας Διακήρυξης. 

ii. για την απαίτηση της παρ. 2.2.5.2, βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική 

ικανότητα τους, ύψους 10% του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ.  

iii. για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία επενδύσεων ή επενδυτικό 

κεφάλαιο, βεβαίωση ή έκθεση ορκωτού ελεγκτή. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:   

i. για την απαίτηση της παρ. 2.2.6.1:  
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▪ την/τις αντίστοιχη/αντίστοιχες Σύμβαση/Συμβάσεις, και  

▪ την/ις αντίστοιχη/ες Βεβαίωση/εις καλής εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα Παραλαβής Έργου(ων) 

ή Πιστοποίηση Προόδου Έργου(ων)/Υπηρεσίας(ων) από τον φορέα ανάθεσης/κύριο του 

έργου/εργοδότη με σαφή αναφορά στις παραδοθείσες ποσότητες φωτιστικών. Για μη 

περαιωμένες συμβάσεις λαμβάνεται υπ’ όψη η ποσότητα φωτιστικών που πιστοποιημένα 

έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί μέχρι την υποβολή της προσφοράς. 

▪ Για μη περαιωμένες συμβάσεις, βεβαίωση του φορέα ανάθεσης/κυρίου του 

έργου/εργοδότη ότι η Σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί και βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο 

έκδοσης της οικείας βεβαίωσης. 

Στην περίπτωση όπου οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να προσκομιστεί, ο 

προσφέρων υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση, στην οποία μνημονεύεται η αιτία 

της μη προσκόμισης και βεβαιώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία. 

ii. για την απαίτηση της παρ. 2.2.6.2:  

▪ την/ις αντίστοιχη/ες Σύμβαση/εις από την οποία να προκύπτει η αξία της σύμβασης, και  

▪ την/ις αντίστοιχη/ες Βεβαίωση/εις καλής εκτέλεσης ή Πρωτόκολλα Παραλαβής Έργου(ων) 

από τον φορέα ανάθεσης/κύριο του έργου/εργοδότη και σε περίπτωση μη περαιωμένης 

σύμβασης βεβαίωση του φορέα ανάθεσης/κυρίου του έργου/εργοδότη ότι η Σύμβαση δεν 

έχει καταγγελθεί και βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο έκδοσης της οικείας βεβαίωσης. 

iv. Στην περίπτωση όπου οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να προσκομιστεί, 

ο προσφέρων υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση, στην οποία μνημονεύεται 

η αιτία της μη προσκόμισης και βεβαιώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία. 

Στην περίπτωση όπου οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να προσκομιστεί, ο 

προσφέρων υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση, στην οποία μνημονεύεται η αιτία της 

μη προσκόμισης και βεβαιώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία. 

Για τα ανωτέρω στοιχεία/ δικαιολογητικά των παρ. 2.2.6.1 και 2.2.6.2 της παρούσας, οι 

προσφέροντες συνυποβάλουν με αυτά και σχετικό αναλυτικό κατάλογο/πίνακα, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης. 

v. για την απαίτηση της παρ. 2.2.6.3, αντίγραφα πιστοποιητικών ISO 9001 και ISO 14001, 

OSHAS 18001 σε ισχύ, ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά.  

Β.5. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
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ii) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στον 
Αναθέτοντα Φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (αναλογία βαρύτητας 70-30), η οποία εκτιμάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων:  

2.3.1.1 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς (Συνολική Βαρύτητα 70%) 

Η τεχνική προσφορά αξιολογείται με βάση τα κάτωθι επιμέρους κριτήρια: 

 
Κριτήριο 

 
Βαθμολογία 

 
Βαρύτητα 

 
 

Αξιολόγηση 
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Τ1 – Βαθμός Αντοχής σε κρούσεις Φωτιστικών Β1=100 έως 120 20% Τ1=Β1 x 0,20 

Τ2 – Απόδοση φωτιστικών σωμάτων (lm/W) Β2=100 έως 120 20% Τ2=Β2 x 0,20 

Τ3 – Πληρότητα ή υπερκάλυψη Συστήματος 

Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης & Μέτρησης 
Ενέργειας, - Συστήματος προληπτικής 

συντήρησης μέσω Η/Υ και δυνατότητα 

μελλοντικών επεκτάσεων 

Β3=100 έως 120 
 

5% 
 

Τ3=Β3 x 0,05 

Τ4 - Συμμόρφωση  ή υπερκάλυψη 

προδιαγραφών των προτεινόμενων 

φωτιστικών με τα απαιτούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και συνολική εκτίμηση των 

ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων της 
μελέτης 

Β4=100 έως 120 
 

5% 

 

Τ4=Β4 x 0,05 

T5- Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα της 
αναβάθμισης και της λειτουργίας του συστήματος, 

οργάνωση, εμπειρία και προσόντα της ομάδας, 

τυχόν επιπλέον οφέλη 
προς τον Ο.Λ.Η. 

Β5=100 έως 120 
 

5% 
 

Τ5=Β5x 0,05 

Τ6 – Κάλυψη εργοστασιακής εγγύησης φωτιστικών Β5=100 έως 120 15% Τ6=Β6 x 0,15 

Τ7 – Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε kW/h) B7=100 έως 120 30% T7=b7 x 0,25 

  

Το σύνολο της βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠi) του οικονομικού φορέα i, προκύπτει 

από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4, T5, T6, T7) δηλαδή: 

ΒΤΠi=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+T5+T6+T7. 

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

Οι τεχνικές προσφορές κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολόγησή τους κατά φθίνουσα σειρά, ήτοι 

από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη. 

Επεξηγήσεις – Τρόπος Βαθμολόγησης επιμέρους κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης 

• Η βαθμολόγηση Β1 του κριτηρίου Τ1 γίνεται με βάση την αντοχή σε κρούσεις των 

προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων ηλεκτροφωτισμού (Π1,Π2,Π3,Π4,Ο) σύμφωνα με την 

Έκθεση Ελέγχου κατά EN 62262: 
 

Τ1 
 

Απαιτήσεις βαθμολογίας 
 

Βαθμολογία Β1 

 
20% 

 
Τα φωτιστικά σώματα να έχουν αντοχή σε κρούσεις IK08 κατά ΕΝ 62262 

 
100 

 
Τα φωτιστικά σώματα να έχουν αντοχή σε κρούσεις IK09 κατά ΕΝ 62262 

 
110 
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Τα φωτιστικά σώματα να έχουν αντοχή σε κρούσεις IK10 κατά ΕΝ 62262 

 
120 

 

Στην   περίπτωση  που   προσφερθούν   φωτιστικά  σώματα   με   διαφορετικές   τιμές  του   

εξεταζόμενου   δείκτη βαθμολόγησης, θα λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη τιμή. 

• Η βαθμολόγηση Β2 του κριτηρίου Τ2 γίνεται με βάση την απόδοση (lm/W) των προσφερόμενων 

φωτιστικών σωμάτων των κατηγοριών Π1, Π2, Π3, Π4 σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου LM-79: 

 
 

Τ2 
 

Απαιτήσεις βαθμολογίας 
 

Βαθμολογία Β7 

 
20% 

 
Τα φωτιστικά σώματα να έχουν απόδοση ≥120lm/W και <130lm/W 

σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου LM-79 

 
100 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν απόδοση ≥130lm/W και <140lm/W 

σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου LM-79 

 
110 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν απόδοση ≥140lm/W σύμφωνα με την 

Έκθεση Ελέγχου LM-79 

 
120 

 

• Η βαθμολόγηση Β3 (5%) του κριτηρίου Τ3 γίνεται με βάση την πληρότητα και την υπερκάλυψη 

των τεχνικών προσφορών σχετικά με το προσφερόμενο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης 

& Μέτρησης Ενέργειας, - Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ. Η τιμή βάσης 100 του 

κριτηρίου αντιστοιχεί στην πληρότητα των τεχνικών απαιτήσεων. Ο προσφέροντας με τον 

μεγαλύτερο αριθμό σημείων υπερκάλυψης παίρνει στη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού 

τιμή το 120. Η διαφορά της βαθμολόγησης μεταξύ των υποψηφίων προκύπτει αναλογικά και 

ποσοστιαία με βάση τον αριθμό των σημείων υπερκάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων. 

 

• Η βαθμολόγηση Β4 (5%) του κριτηρίου Τ4 γίνεται με βάση την συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των 

προδιαγραφών των προτεινόμενων φωτιστικών με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (IP, 

Power Factor, υλικά κατασκευής, πιστοποιήσεις, κοκ) και συνολική εκτίμηση των ποιοτικών και 

ποσοτικών αποτελεσμάτων της μελέτης και ισχύει για τις κατηγορίες φωτιστικών (Π1,Π2,Π3,Π4,Ο). 

Η τιμή βάσης 100 του κριτηρίου αντιστοιχεί στην πληρότητα των τεχνικών απαιτήσεων. Ο 

προσφέροντας με τον μεγαλύτερο αριθμό σημείων υπερκάλυψης παίρνει στη βαθμολόγηση του 

κριτηρίου αυτού τιμή το 120. Η διαφορά της βαθμολόγησης μεταξύ των υποψηφίων προκύπτει 

αναλογικά και ποσοστιαία με βάση τον αριθμό των σημείων υπερκάλυψης των τεχνικών 

απαιτήσεων. 

• Η βαθμολόγηση Β5 (5%)  του κριτηρίου Τ5 γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το 

χρονοδιάγραμμα της αναβάθμιση και της λειτουργίας του συστήματος, την οργάνωση, την 

εμπειρία και τα προσόντα της ομάδας καθώς και τυχών επιπλέον οφέλη προς τον Ο.Λ.Η. Η τιμή 

βάσης 100 του κριτηρίου αντιστοιχεί στον προσφέροντα που θα καλύπτει τα ελάχιστα μεταξύ των 

προσφορών. Ο προσφέρων με την πλέον έμπειρη ομάδα, με την πληρέστερη μεθοδολογία, το 

συντομότερο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναβάθμισης, την πληρέστερη προσφορά και τα 

οφέλη που αυτή έχει για τον Ο.Λ.Η. παίρνει στη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού τιμή το 120. Η 
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διαφορά της βαθμολόγησης μεταξύ των υποψηφίων προκύπτει αναλογικά και ποσοστιαία με 

βάση τον αριθμό των σημείων υπερκάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων 

 
• Η βαθμολόγηση Β6  του κριτηρίου Τ6 γίνεται με βάση την κάλυψη της εργοστασιακής εγγύησης 

φωτιστικών. Απαιτείται ελάχιστη εργοστασιακή εγγύηση για το σύνολο των φωτιστικών 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Τ6 
 

Απαιτήσεις βαθμολογίας 
 

Βαθμολογία Β6 

 
15% 

 
Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εργοστασιακή εγγύηση ≥5 έως <7 ετών 

 
100 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εργοστασιακή εγγύηση ≥7 έως <9 ετών  
110 

Τα φωτιστικά σώματα να έχουν εργοστασιακή εγγύηση ≥9  
120 

 

• Η βαθμολόγηση Β7 του κριτηρίου Τ7 γίνεται με βάση την προσφερόμενη Ετήσια Εξοικονόμηση 

Ενέργειας του κάθε υποψηφίου.  Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Τ7 
 

Απαιτήσεις βαθμολογίας 
 

Βαθμολογία Β7 

 
30% 

 
Εξοικονόμηση ενέργειας ≥43,41% έως <44% 

 
100 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥44,01% έως <45%  
110 

Εξοικονόμηση ενέργειας ≥45%   
120 

 

Επισημαίνεται ότι, όσοι διαγωνιζόμενοι δεν συγκεντρώσουν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους 
κριτήρια βαθμολογία τουλάχιστον 100, δεν συνεχίζεται η εξέταση του υπολοίπου της τεχνικής τους 
προσφοράς, οι προσφορές τους απορρίπτονται και οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι αποκλείονται από τα 
περαιτέρω στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς). 

2.3.1.2 Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών 

Οι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και προκύπτουν από το 

έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Υποδείγματος 5 του Παραρτήματος 2 της παρούσας.  

Πιο συγκεκριμένα η βαθμολογία ΒΟΠi της κάθε Οικονομικής Προσφοράς ΟΠi ισούται με το λόγο του 

χαμηλότερου συνολικού προσφερόμενου κόστους για τον Ο.Λ.Η. (ΣΠΚ)min, προς το Βαθμολογούμενο 

Προσφερόμενο Συνολικό Κόστος για τον Ο.Λ.Η., που προκύπτει από την Οικονομική Προσφορά 

(ΣΠΚ)i ,ως ακολούθως: 

ΒΟΠi = 100x (ΣΠΚ)min / (ΣΠΚ)i, όπου: 

α. ΣΠΚmin είναι το μικρότερο υποβληθέν προσφερόμενο συνολικό κόστος για τον Ο.Λ.Η. (προκύπτει 

από το άθροισμα του Συνολικού Οικονομικού Οφέλους του Αναδόχου (Α) και του Συνολικού κόστους 

Ενεργειακής κατανάλωσης του Ο.Λ.Η. (Β), ενώ, 
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β. ΣΠΚi είναι το βαθμολογούμενο Συνολικό Προσφερόμενο Κόστος για το Ο.Λ.Η. (ΣΠΚi), που προκύπτει 

αντίστοιχα από το άθροισμα του προσφερόμενου Οικονομικού Οφέλους του Αναδόχου (Α) και του 

προσφερόμενου Συνολικού Κόστους Ενεργειακής κατανάλωσης του Ο.Λ.Η. (Β). 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής 

βαρύτητας της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ= 30%. 

Οι οικονομικές προσφορές κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολόγησή τους κατά φθίνουσα σειρά, 
ήτοι από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη. 

2.3.2 Τελική βαθμολογία και κατάταξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που συγκεντρώνει την υψηλότερη 

βαθμολογία Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο:  

Α =[ 0,30 x ΒΟΠ(i) ]+[ 0,70 x ΒΤΠ(i)] 

Όπου: 

Α = Συνολική Βαθμολογία Υποψηφίου 

ΒΟΠ(i) = Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς Υποψηφίου 

BTP (i) = Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς Υποψηφίου 

Ο προκύπτων βαθμός Α στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι προσφορές κατατάσσονται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολόγησή τους (Α) κατά φθίνουσα σειρά, 

ήτοι από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων/ισόβαθμων προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον προσφέροντα 

με τη μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Σε περίπτωση ισοδυναμίας/ισοβαθμίας και ως προς την Τεχνική Προσφορά, ο Αναθέτων Φορέας 

επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες Τεχνικές Προσφορές. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα 

Παραρτήματα αυτής.  

Οι Προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 





 

37 
 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου του 
Αναθέτοντος Φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον Αναθέτοντα Φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 258 και 
259 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής 
«Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με 
την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο Αναθέτων Φορέας ρυθμίζει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259) και επισυνάπτονται από τον οικονομικό 
φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο 
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος Διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ο Αναθέτων Φορέας 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους 
της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Αναθέτοντος Φορέα, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του Αναθέτοντος Φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει τον Αναθέτοντα Φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα Διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου.  
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Διακήρυξης.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι οικονομικοί φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης,   

γ) τα στοιχεία της ενότητας Β.2 της παρ. 2.2.9.2 για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων της παρ. 

2.2.4 της παρούσας Διακήρυξης,  

δ) τα στοιχεία της ενότητας Β.3 της παρ. 2.2.9.2 για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων της παρ. 

2.2.5 της παρούσας Διακήρυξης, 

ε) τα στοιχεία της ενότητας Β.4 της παρ. 2.2.9.2 για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων  της παρ. 

2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης, με συμπληρωμένο τον Πίνακα του υποδείγματος 1 του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

στ) τα στοιχεία που μνημονεύονται στην παρ. 2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης από τα οποία θα 

προκύπτει η δέσμευση των τρίτων οικονομικών φορέων να θέτουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων 

τους αναγκαίους πόρους, στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες αυτών για 

την πλήρωση κάποιων εκ των κριτηρίων των παρ. 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης.   

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από τον Αναθέτοντα Φορέα με το Παράρτημα IV - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.   

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Ειδικότερα, επιπρόσθετα του ανωτέρω παραγόμενου από το σύστημα αρχείου, ο διαγωνιζόμενος θα 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Οικονομικής 
Προσφοράς», συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του 
Παραρτήματος ΙΙ.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε 
σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές στις οποίες 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το νόμισμα της 
προσφοράς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά το ευρώ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Υποβολή οικονομικής προσφοράς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. 
Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, ως και κάθε είδους 
δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, αμοιβές κατασκευαστών ή και υπεργολάβων, ταξίδια, έξοδα 
προσωπικού κλπ. θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο, συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους 
διαγωνιζομένους στην κατάρτιση των οικονομικών προσφορών. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον 
Αναθέτοντα Φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος του Αναθέτοντος Φορέα για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 
τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
ο Αναθέτων Φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
310 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 310 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 310 και 103 του 
ν. 4412/2016, 

θ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ι) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 
την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και τον Αναθέτοντα Φορέα. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ο Αναθέτων Φορέας, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της 
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Αναθέτοντα Φορέα απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτού 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 
της παρούσας. 
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Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016  και τους όρους 
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των 
αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 2.3.1.1 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από 
την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 
της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων 
που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.3.1.2 της παρούσας Διακήρυξης και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη 
συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή 
τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο 
Αναθέτων Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 
313 του ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 
επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών για την εξαγωγή 

της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της παρούσας, κατά 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.3.2 της παρούσας Διακήρυξης.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου 
και ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
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Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 316 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στον Αναθέτοντα Φορέα, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, ο Αναθέτων Φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς τον Αναθέτοντα Φορέα, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο Αναθέτων Φορέας 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο του Αναθέτοντος Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, 
στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης 
των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες του Αναθέτοντος Φορέα. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παρ. 
3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 
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3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή της Σύμβασης, 
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω Σύμβαση μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της Σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 
3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  ο Αναθέτων Φορέας ή μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ. 

Εάν ο Αναθέτων Φορέας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με 
την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να εκπέσει 
η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν ο Αναθέτων Φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. 
Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο Αναθέτων 
Φορεάς,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
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παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του Αναθέτοντος 
Φορέα. 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και ο Αναθέτων Φορέας, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Ο Αναθέτων Φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, τον 
Αναθέτοντα Φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις 
των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
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της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

3.6 Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό 

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, 

ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα 

ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 

φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον Αναθέτοντα Φορέα, 

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων 

ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, 

η προάσπιση των δικαιωμάτων του Αναθέτοντος Φορέα, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 

υποχρεώσεων του Αναθέτοντος Φορέα και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα 

δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα και 

για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
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(α) Φορείς στους οποίους ο Αναθέτων Φορέας αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 

Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 

τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 

την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 

περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας 

της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα 

καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 

μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Αναθέτοντος 

Φορέα. 

VI. Ο Αναθέτων Φορέας έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία 

ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 

οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

3.7 Επιφυλάξεις και δικαιώματα Αναθέτοντος Φορέα 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του Διαγωνιζόμενου ότι 

έλαβε πλήρη γνώση των όρων, καθώς και όλων των στοιχείων και τευχών του Διαγωνισμού, τα οποία 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Με την υποβολή της Προσφοράς του, έκαστος Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος ως προς τη φύση, το αντικείμενο, τις τοποθεσίες, την Περιοχή και τους χώρους υλοποίησης 

της Σύμβασης και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων (περιλαμβανομένου και του εν γένει ισχύοντος 

νομικού και κανονιστικού πλαισίου), τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την 

εκτέλεση της Σύμβασης, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης και παραιτείται από κάθε 

αξίωση, η οποία, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, προϋποθέτει ως βάση την άγνοια των συνθηκών 

εκτέλεσης της Σύμβασης. Για το λόγο αυτό οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διερευνήσουν, να 

εκτιμήσουν και να λάβουν υπόψη τους όλα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, ζητήματα, συνθήκες, 

πληροφορίες και λοιπά στοιχεία οιασδήποτε φύσεως που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να 

επηρεάζουν την υλοποίηση της Σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) τα εξής: α) την Περιοχή και τους χώρους εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, β) τις 

ειδικές συνθήκες στους χώρους εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, γ) τις ανάγκες σε εργατικό 

δυναμικό, υλικά, υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κλπ., που 

απαιτούνται για την πλήρη και προσήκουσα υλοποίηση της Σύμβασης, δ) όλες τις άδειες, εγκρίσεις, 





 

52 
 

πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις (εκ του νόμου ή άλλως), που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ανεξάρτητα αν απαιτούνται για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία ή λόγω των 

δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ε) τα  δίκτυα φωτισμού και ηλεκτροδότησης στην Περιοχή, στ) τις οδούς 

προσπέλασης, την εν γένει προσβασιμότητα των χώρων στους οποίους πρόκειται να υλοποιηθεί η 

Σύμβαση και τις κυκλοφοριακές συνθήκες στα σχετικά σημεία, ζ) όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και 

πληροφορίες από αρμόδιους φορείς και οργανισμούς που έχουν σχέση με τη Σύμβαση (π.χ. πάροχοι 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τοπικές αρχές, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ), η) 

το πλαίσιο και οι συνθήκες φύλαξης και εποπτείας των χώρων εκτέλεσης της Σύμβασης, του 

εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων που θα εγκατασταθούν σε αυτό κλπ., θ) την ισχύουσα 

νομοθεσία (ελληνική και κοινοτική), περιλαμβανομένων και των ισχυουσών φορολογικών 

επιβαρύνσεων, τελών, δασμών κ.λπ. ι) κάθε άλλο στοιχείο πρόσφορο ή αναγκαίο για την πλήρη 

ενημέρωσή τους σε σχέση με τις συνθήκες εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη Διακήρυξη 

και τα παραρτήματά της, χωρίς τούτο να δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή 

σε τρίτους. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε συμπλήρωμα της Διακήρυξης, η έκδοση του 

οποίου θα ανακοινώνεται με τον ίδιο τρόπο που ανακοινώθηκε και η προκήρυξη του Διαγωνισμού. 

Η υποβολή προσφοράς θεωρείται ως πρόταση προς τον Αναθέτοντα Φορέα και όχι ως αποδοχή 

πρότασης. 

Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει 

το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως 

των υποχρεώσεών του, τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το στάδιο που έπεται της αναδείξεώς 

του ως Αναδόχου, αλλά και κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως. 

Οι Διαγωνιζόμενοι ή οι τρίτοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 

ή την υποβολή Προσφοράς έναντι του Αναθέτοντος Φορέα, ο οποίος δικαιούται να μεταβάλει, καταργεί 

τους όρους του Διαγωνισμού, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε 

τρίτους. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 
2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο 
τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο κατά ουσιώδη σημεία της με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση και στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, οι όροι 
της παρούσας Διακήρυξης και της Σύμβασης, και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του 
Μέρους Β’ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 220) του ν. 4412/2016 και ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον 
Αναθέτοντα Φορέα, το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_II
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_II
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art134
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως 
άνω διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

4.5.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα. Συγκεκριμένα, ο Αναθέτων 
Φορέας έχει τo δικαίωμα vα επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης οποιεσδήποτε 
μεταβολές στη μoρφή, στηv πoιότητα, στo είδoς και στηv πoσότητα oπoιoυδήπoτε τμήματoς της 
Σύμβασης. Για τo σκoπό επίτευξης των ανωτέρω μεταβολών, ο Αναθέτων Φορέας μπoρεί vα δώσει στov 
αvάδoχo oπoιεσδήπoτε από τις παρακάτω εvτoλές: 

α. vα αυξήσει ή vα μειώσει τηv πoσότητα oπoιασδήπoτε εργασίας ή υπηρεσίας πoυ περιλαμβάvεται 

στη Σύμβαση, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος. Μείωση εργασιών, 

υπηρεσιών κλπ δύναται να γίνει μέχρι ποσοστό 30% του Συμβατικού Αντικειμένου. 

β. vα παραλείψει oπoιαδήπoτε εργασία ή τμήμα της Σύβασης με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού 

Τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις. 

Επιπλέον, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο, μετά από συμφωνία μαζί του, με 

νέα σύμβαση (ή συμπλήρωμα της αρχικής) συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα Σύμβαση, όπως λ.χ. vα εκτελέσει oπoιεσδήπoτε επιπλέov 

εργασίες, μελέτες, πρoμήθειες εξoπλισμoύ κ.λ.π, πoυ είvαι απαραίτητες για τηv προσήκουσα εκτέλεση 

της Σύμβασης, τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα για την 

εκτέλεση της σύμβασης και την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών: 

- όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν, τεχνικά ή 

οικονομικά, από την κύρια σύμβαση χωρίς να  δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στον 

Οργανισμό, ή  
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- όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να διαχωριστούν από την 

εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της.  

Τα συμπληρωματικά αυτά έργα ή υπηρεσίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να τα εκτελέσει με τις 

συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών όπως θα καθορίζεται στη νέα 

σύμβαση ή το συμπλήρωμα της Σύμβασης.  

4.5.2. Ο αvάδoχoς δεv μπoρεί vα πρoβεί σε καμία τρoπoπoίηση, από τις αvαφερόμεvες παραπάvω, 

χωρίς έγγραφη εvτoλή του Οργανιισμού. 

4.5.3. Όλες oι μεταβoλές, πoυ γίvovται με Εvτoλή Τρoπoπoίησης, θα απoτιμώvται με βάση τις τιμές πoυ 

αvαφέρovται στη Σύμβαση, εφόσov oι τιμές αυτές, κατά την κρίση του Αναθέτοντος Φορέα, είvαι 

εφαρμόσιμες. Εάv στη Σύμβαση δεv περιλαμβάvovται τιμές πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιηθoύv, 

καθoρίζovται  vέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες, υπηρεσίες ή 

προμήθειες. Για εργασίες, υπηρεσίες ή προμήθειες πoυ δεv περιλαμβάvovται στις πρoηγoύμεvες 

περιπτώσεις oι τιμές μπoρεί vα καθoρίζovται με βάση τα πραγματικά στoιχεία κόστoυς. Για τηv 

εξακρίβωση τoυ κόστoυς μπoρεί vα διεvεργoύvται δoκιμαστικές εργασίες, υπηρεσίες ή προμήθειες 

σύμφωvα με σχετικές oδηγίες του Αναθέτοντος Φορέα. Σε κάθε περίπτωση, για τον καθορισμό νέων 

τιμών εφόσον και στο βαθμό που απαιτηθεί, τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να επιδεικνύουν καλή 

πίστη έναντι αλλήλων.   

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
Σύμβαση και στο Παράρτημα VI της παρούσας.  

5.1.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε 
πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και τις 
συμβατικές προβλέψεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα στην 
ταχθείσα προθεσμία, που θα είναι εύλογη και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, 
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.  Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα του Αναθέτοντος Φορέα που προκύπτουν από τη 
Σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα 
ποινικές ρήτρες, είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητας του, είτε για άλλους 
λόγους που τυχόν προβλέπονται στη Σύμβαση. 
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Οι ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον ανάδοχο των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική) στον 
Αναθέτοντα Φορέα. 

Η καταβολή των ποινικών ρητρών θα γίνεται από τον ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον από κάθε 
αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί ο Αναθέτων 
Φορέας ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου. 

Ο Αναθέτων Φορέας παρακρατεί τα ποσά των ποινικών ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις Καλής 
Εκτέλεσης, είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από τον Αναθέτοντα 
Φορέα στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

19.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται ποινικές ρήτρες, το ύψος των 
καταβαλλόμενων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθορίζονται στη 
Σύμβαση. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών ασκούνται από τον 
Οργανισμό μέσω της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ). Στα καθήκοντα αυτής 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

- η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποσότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, 
εργασιών, προμηθειών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

- η έγκριση των υποβαλλομένων σχεδίων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο. 

- η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

- γενικά η άσκηση κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις της 
Σύμβασης. 

6.1.2. Η άσκηση των καθηκόντων της ΕΠΠΕ ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία 
περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη 
Σύμβαση. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έντεκα (11) έτη από την έναρξη ισχύος της.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
του Αναθέτοντος Φορέα μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στον Αναθέτοντα Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Λοιποί όροι εκτέλεσης Σύμβασης  

Περαιτέρω όροι εκτέλεσης της Σύμβασης περιέχονται στο Σχέδιο Σύμβασης και στο Παράρτημα VI της 
παρούσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση  

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1.1 Ώρες λειτουργίας του Συστήματος 

Τα Φωτιστικά βρίσκονται σε λειτουργία 4.343,50 ώρες / έτος ή 11,90 ώρες / ημέρα (Μέσος 

Όρος που κυμαίνεται ανάλογα με την φωτεινότητα της εποχής – Ανατολή / Δύση). Το 

Dimming Setting σαν τεχνική προδιαγραφή προβλέπεται στα Φωτιστικά (Τηλεδιαχείριση), 

δεν θα εκτιμηθεί στον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από το σύστημα συνολικά, 

με δεδομένο ότι σαφές θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του δεν έχει έως σήμερα 

αποσαφηνιστεί σε επίπεδο ΕΕ και κατά συνέπεια και σε Εθνικό Επίπεδο. Συνεπώς αυτή η 

δυνατότητα μένει προς αξιοποίηση, ανάλογα με τις εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο και κυρίως 

στην νομοθεσία της ΕΕ. 

 

1.2 Τιμή KWh για υπολογισμό 

Σαν τιμή βάσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο ορίζεται σαν αξία 0,13 €/kWh, έτος 

βάσης το 2019. 

 

1.3 Υπολογισμός Κατανάλωσης Συμβατικού Συστήματος – Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Ο αριθμός των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και ο αντίστοιχος τύπος παρουσιάζεται 

στον κάτωθι Πίνακα: 

 

 
Τύποι φωτιστικών 

 
Συνολικός 
αριθμός 

Ονομαστική 
Ισχύς 
Φωτιστικού 
(W) 

Ισχύς 
(kW) 

 

Προβολέας (Νa) 

 

296 

 

1000 

 

296 

Φωτιστικό Οδικό 
Βραχίονα (Νa) 

9 250 2,25 

Επίτοιχο 143 70 10,01 

 
 
Συνολικός αριθμός φωτιστικών σωμάτων: 448 
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Συνολική ονομαστική ισχύς φωτιστικών σωμάτων: 308,26 kW. 
 
Η πραγματική ισχύς λαμβάνεται επαυξημένη κατά 20% της ονομαστικής λόγω απωλειών 

στα συστήματα έναυσης και λειτουργίας των λαμπτήρων σε όλα τα φωτιστικά. 

 

Άρα πραγματική ισχύς: 308,26x1,20= 369,912 kW. 

Το σύστημα οδοφωτισμού ευρίσκεται σε λειτουργία 4.343,50 ώρες ανά έτος ή 11,90 ώρες ανά 

ήμερα κατά μέσο όρο. 

Άρα, η σημερινή κατανάλωση ενέργειας, η οποία λαμβάνεται σαν βάση για τον 

υπολογισμό της υφιστάμενης κατανάλωσης ενέργειας του υπάρχοντος συστήματος 

οδοφωτισμού είναι η εξής: 

P1εγκ (kW) x 4.343,50h/year = 369,212 kW x 4.343,50h/year = 1.606.712,70 kWh 

Βασικές παράμετροι υπολογισμού της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος 

 

Ο Προϋπολογισμός του Συνολικού Οικονομικού Οφέλους για την κατάρτιση της Σύμβασης 

Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης 

Κατάστασης (Έτος Βάσης) 
€ 208.872,65 

Ενεργειακή Κατανάλωση Υφιστάμενης 

Κατάστασης (Έτος Βάσης) 
kWh 1.606.712,70 

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδοφωτισμού % 41,23% 

Ενεργειακό Όφελος Νέου Συστήματος (1ο 

Έτος) 
kWh 944.728 

Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (1ο 

Έτος) 
€ 86.116,42 

Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΣΕΑ) 
Έτη 10 

Συνολικό Οικονομικό Όφελος 

Εξοικονόμησης (10 έτη - ΠΥ Προσφοράς) 
€ 942.950,77 

Συνολικό Οικονομικό Όφελος Συντήρησης 

(10 έτη) 
€ 

 

235.459,88 

Κόστος kWh (Βασική Χρέωση + 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) 
€/kWh 0,13 

Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης % 2,00% 
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Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), προέρχεται από την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας για 

το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου καθώς και από το Συνολικό Οικονομικό Όφελος 

Συντήρησης και ανέρχεται σε 1.178.410,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.), στη διάρκεια ισχύος της 

συμβατικής περιόδου και αναλύεται ανά έτος ως εξής (εκτιμούμενη εξοικονόμηση 

ενέργειας+ετήσιο οικονομικό όφελος συντήρησης / στοιχεία Ο.Λ.Η.): 

 

 1 2 3 4 5  

86.116,42+22.000 

= 108.116,42€ 

87.838,75+22.330 

=110.168,75€ 

89.595,52+22.664,95 

=112.260,47€ 

91.387,43+23.004,92 

=114.392,36€ 

93.215,18+23.350,00 

=116.565,18€ 

6 7 8 9 10 

95.079,49+23.700,2

5 

=118.779,73€ 

96.981,08+24.055,75 

=121.036,83€ 

98.920,70+24.416,59 

=123.337,29€ 

100.899,11+24.782,84 

=125.681,95€ 

102.917,09+25.154,58 

=128.071,67€ 

 

1.4 Επίπεδα και ποιότητα 

Η αναβάθμιση του Συστήματος αφορά στην κατανάλωση ενέργειας και τη μείωση του 

κόστους του συστήματος Φωτισμού του Λιμένος. Γίνεται δεκτό ότι η ποιότητα, η απόδοση 

των φωτιστικών καθώς και τα απαραίτητα υλικά - εργασίες θα είναι σύμφωνα Εθνικά και 

Διεθνή Πρότυπα. Παράλληλα με την αναβάθμιση του συστήματος θα παρέχεται η 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών έξυπνης πόλης σε επιλεγμένες περιοχές σε πιλοτική μορφή 

και με δυνατότητα επέκτασης τους στη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου. 

 

1.5 Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής 

Για τον σκοπό της ελαχιστοποίησης του κόστους της παρέμβασης, το νέο σύστημα του 

δημοτικού φωτισμού θα αξιοποιήσει το σύνολο των υφιστάμενων ιστών. Τα υφιστάμενα 

φωτιστικά θα αντικατασταθούν με Προβολείς/Φωτιστικά Κορυφής/ Φωτιστικά Δρόμου ως 

εξής: 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ: ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

 

Προβολέας (Na) 1000W 

Προβολέας LED 1000W * 

Προβολέας LED 700W * 

Προβολέας LED 500W * 

Προβολέας LED 250W * 

Φωτιστικό Οδικό Βραχίονα (Na) 250 W Φωτιστικό Οδικό Βραχίονα * 





 

62 
 

LED 120W 

Επίτοιχο Επίτοιχο LED 40W * 

 

 

*    Η επιλογή της ισχύος του φωτιστικού της νέας εγκατάστασης θα γίνεται από 

τους προσφέροντες, με κριτήριο την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού 

εξοικονόμησης ενέργειας που προδιαγράφεται και την επίτευξη της στάθμης 

φωτισμού που αναφέρεται στις φωτοτεχνικές μελέτες του παραρτήματος 7, κατά 

την εκάστοτε εφαρμοζόμενη μελέτη.   

  

1.6 Επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας 

Επειδή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικό ζήτημα, οι απαιτήσεις από τους 

υποψηφίους είναι, επί ποινή αποκλεισμού, να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας 

τουλάχιστον 41,23% (χωρίς την χρήση adaptive lighting) σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υποδείγματα  

Υπόδειγμα 1:  Συνοδευτικός Πίνακας Δικαιολογητικών παρ. 2.2.6.1 και 2.2.6.2 

 

Θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6.1 και 2.2.6.2 της Διακήρυξης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ή ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ: ........................................... 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...................................................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX:............................................................... 

Α/Α Πληροφορίες                  1 2 3 4 5 6 

1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ       

2 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
      

3 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ       

4 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
      

5 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άνευ ΦΠΑ)       

6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ       

7 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

      

8 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

      

9 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  EMAIL, 

FAX 
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Υπόδειγμα 2:  Δήλωση Συνυπευθυνότητας (υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής προσφοράς 

από Ένωση Οικονομικών Φορέων) 

 

Τα υπογράφοντα μέλη της Ένωσης Οικονομικών φορέων για το Διαγωνισμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ» της Διακήρυξης υπ’ αριθ. […] του Αναθέτοντος Φορέα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ και συγκεκριμένα: 

1. ....................................................................................................................……………………, 

με ποσοστό συμμετοχής στη Σύμπραξη …% 

 

2. ....................................................................................................................……………………,  

με ποσοστό συμμετοχής στη Σύμπραξη …% 

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ποσοστό συμμετοχής στη Σύμπραξη …% 

 

δηλώνουμε  

- ότι συστήσαμε την εν λόγω Ένωση για να συμμετάσχουμε στον εν λόγω Διαγωνισμό,  

- ότι αναλάβουμε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης 

από τη συμμετοχή μας στο Διαγωνισμό και, σε περίπτωση ανάθεσης, από τη Σύμβαση που 

θα υπογραφεί και  

- ότι ο κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης είναι ο/η …. 

 

 

Οι Δηλούντες 
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Υπόδειγμα 3:  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 

Κατάστημα: …………………………….. 

(Δ/νση, οδός,αριθμός, ΤΚ, τηλ, φαξ) 

Ημερομηνία έκδοσης…………. 

ΕΥΡΩ ………………………… 

Προς:    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.  

Λεωφόρος Νεάρχου 

Ηράκλειο Κρήτης, 716 01 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ ________ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση 

της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς 

ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. 

σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 

864, και 866 και 869 του Α.Κ., , υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου: του φυσικού ή νομικού προσώπου ……………….. οδός 

…………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων: των φυσικών/νομικών προσώπων 

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

μελών της ένωσης, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης,}  

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του 

Αναθέτοντος Φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» για την επιλογή Αναδόχου της 

Σύμβασης  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ», προϋπολογισμού ...................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό …………………. Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις και δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου 

για την εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένού Υποψηφίου: του εν λόγω φυσικού/νομικού προσώπου.} 
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{ή σε περίπτωση ένωσης: των φυσικών/νομικών προσώπων της ένωσης ατομικά για κάθε ένα από 

αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε αμελλητί με μόνη απλή έγγραφη δήλωσή σας ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να απαιτείται για 

την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου, 

χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή 

του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό 

δικαστική μεσεγγύηση και χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 

σας, ανεξάρτητα από οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη 

της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

                                                                    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα 4:  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 

Κατάστημα: …………………………….. 

(Δ/νση, οδός,αριθμός, ΤΚ, τηλ, φαξ) 

Ημερομηνία έκδοσης…………. 

ΕΥΡΩ ………………………… 

Προς:    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.  

Λεωφόρος Νεάρχου 

Ηράκλειο Κρήτης, 716 01 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ ________ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλαχτα, από την ένσταση 

της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς 

ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. 

σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 

864, 866 και 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου: του φυσικού/νομικού προσώπου …………… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φυσικών/νομικών προσώπων: 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της ένωσης, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της από ………… σύμβασης που 

αφορά στον διαγωνισμό του Αναθέτοντος Φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» με 

αντικείμενο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ» συνολικής αξίας ………........, 

σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξή σας. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνετε ότι ο παραπάνω Ανάδοχος 

παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, σας 

δηλώνουμε ότι το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε αμελλητί με μόνη απλή έγγραφη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς 

να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 
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του Διαγωνιζόμενου, χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 

επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας 

ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση και χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησής σας, ανεξάρτητα από οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη 

της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει 

αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρις ότου αυτή μας 

επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα 5:  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

Του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα/Της συμμετέχουσας Ένωσης οικονομικών φορέων με την 

επωνυμία ………………………………………………… 

Προς τον Αναθέτοντα Φορέα: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

Έχοντας λάβει γνώση της Διακήρυξης υπ’ αριθ.3375/03.05.2022 με την παρούσα υποβάλλουμε την 

οικονομική μας προσφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους 

όρους της Διακήρυξης 

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

1. Συνολική Αμοιβή προσφέροντος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Αριθμητικώς 

…………………………… 

2. Προσφερόμενο Μοναδιαίο 
Κόστος Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(€/KWh) 
  

Ολογράφως 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Αριθμητικώς 

…………………………… 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΕΤΗ (Αξίες χωρίς ΦΠΑ) 

Έτος 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΛΗ 

Α.Ε 
(€) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (kWh) 
(Α) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(€/ΕΤΟΣ) 
(B) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΟΝΑΔΙΚΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΡΓΕΙΑΣ 
(€/KWh) 
(Γ) = Β/Α 

1 
86.116,42+22.000 

= 108.116,42€ 
  

 

2 
86.116,42+22.000 

= 108.116,42€ 
  

3 
86.116,42+22.000 

= 108.116,42€ 
  

4 
86.116,42+22.000 

= 108.116,42€ 
  

S 
86.116,42+22.000 

= 108.116,42€ 
  

6 
95.079,49+23.700,25 

=118.779,73€ 
  

7 
95.079,49+23.700,25 

=118.779,73€ 
  

Β 
95.079,49+23.700,25 

=118.779,73€ 
  

9 
95.079,49+23.700,25 

=118.779,73€ 
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10 
95.079,49+23.700,25 

=118.779,73€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ 1.178.410,65€    

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Τρίμηνα) (Αξίες χωρίς ΦΠΑ) 

Έτος 

Περίοδοι 

Παρακολούθησης 

(Τρίμηνα) 

Εκτίμηση Ενεργειακής 

Εξοικοινόησης ΟΛΗ Α.Ε. 

(KWh)/ Περίοδο 

Παρακολούθησης 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

(kWh)/Περίοδο 

Παρακολούθησης 

Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 
(€/ΕΤΟΣ) & ΜΟΝΑΔΙΚΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 (€/KWh) 

 

1ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

2ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

3ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

4ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

5ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

5ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

6ο  

1ο Τρίμηνο   

 2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   
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4ο Τρίμηνο   

7ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

8ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

9ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   

10ο 

1ο Τρίμηνο   

 
2ο Τρίμηνο   

3ο Τρίμηνο   

4ο Τρίμηνο   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο pdf και xml. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
 
1.1 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED (ΤΥΠΟΣ Π) 

Η προτεινόμενη διαμόρφωση προβολέων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τα 

τεχνικά – κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να φέρει τα πιστοποιητικά όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Επιπρόσθετα οι προβολείς πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και 

ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα και τις 

απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής απόδοσης του φωτοτεχνικού μοντέλου, δε 

γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

1.1.1 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Π1 (240W) 

Γενικές απαιτήσεις 

Προβολέας τεχνολογίας LED, ισχύος έως 240W, με ασύμμετρη δέσμη φωτισμού, 

κατάλληλος για φωτισμό εξωτερικών χώρων. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 
 
 

1. 

 
 

 
Σώμα Οπτικών 

μονάδων Προβολέα 
και μονάδων 
τροφοδοσίας 

 
Το σώμα των οπτικών μονάδων του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και εξωτερικά βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) 

σε χρώμα RAL / AKZO κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
 

Θα κατατεθεί το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών και δοκιμών της βαφής και 
έκθεση αντοχής της βαφής (Neutral Salt Spray Test) κατά ISO9227 ή ASTM B117 ή 

ισοδύναμο για διάστημα τουλάχιστον 1.000 h. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Τεχνολογία οπτικών 
μονάδων 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον δύο (2) διακριτά ανεξάρτητες οπτικές μονάδες οι 
οποίες θα αποτελούνται από στοιχεία LED 

τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB-modules. Κάθε οπτική μονάδα θα φέρει διάταξη 
φακών κατασκευασμένη από ειδικό ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής και συγκεκριμένα 

PC ή PMMA ή άλλο πλαστικό, 
δεδομένων των δυσμενών συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου. Η διάταξη θα παρέχει 

μοναδιαίο οπτικό φακό για κάθε LED chip ενώ θα λειτουργεί στο σύνολό της ως 
προστατευτικό κάλυμμα της κάθε οπτικής μονάδας. 

 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
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3. 

 
 
 

 
Μέθοδος στήριξης 

προβολέα 

Ο προβολέας θα φέρει κατάλληλο βραχίονα στήριξης του φωτιστικού πάνω σε επίπεδη 
μεταλλική επιφάνεια. 

Το σύστημα στήριξης θα εξασφαλίζει δυνατότητα κλίσης του προβολέα 
0 - 90°. 

 
Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

Ο οικονομικός φορέας θα αναλάβει οποιεσδήποτε εργασίες / 
μετασκευές απαιτούνται επάνω στους πυλώνες για την ασφαλή στήριξη των 

προβολέων. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 

Βάρος Φωτιστικού 
Επιφάνεια προβολής 

Το φωτιστικό δεν θα υπερβαίνει τα 8kg 
Η επιφάνεια προβολής του φωτιστικού σε κλίση 90° δεν θα υπερβαίνει τα 0,07 m2 . 

 
Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

Θα κατατεθεί επίσης το εγχειρίδιο εγκατάστασης του φωτιστικού όπου θα 
συμπεριλαμβάνει τις επιφάνειες προβολής σε m2 για κλίσεις ως προς το έδαφος 

0°,10°,20°,30°,45° και 90° 

 
 

5. 

 

Αντοχή σε κρούσεις 

Τουλάχιστον ΙΚ08 
 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο ΕΝ 62262 ή 
ΕΝ 60598 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου 

δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του. 

 
 

 
6. 

 
 
 

Τεχνολογία Μονάδων 
Τροφοδοσίας 

Το φωτιστικό θα φέρει μία (1) μονάδα τροφοδοσίας των οπτικών στοιχείων, 
ενσωματωμένη στο κυρίως σώμα του. Η μονάδα 

τροφοδοσίας θα υποστηρίζει σύστημα ασύρματης διαχείρισης τύπου 0- 10Vdc. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και τεχνικό φυλλάδιο του 
τροφοδοτικού σώματος. 

 

 
7. 

 

Τελική κατανάλωση 
φωτιστικού 

P ≤ 240W 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 
ή ΕΝ13032. 

 

 
8. 

 

Τελική φωτεινή ροή 
του φωτιστικού 

Φ ≥ 32.000 lm 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 
ή ΕΝ13032. 

 
 

 
9. 

 
 

Διατήρηση φωτεινής 
ροής 

Η μείωση της φωτεινής ροής των μονάδων LED δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά το 30% για διάστημα 50.000 ωρών. Ήτοι θα πρέπει να ισχύει 
Reported L70 > 50.000h. 

 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο LM-80 της οικογένειας των LED chip. 

 

 
10. 

 
Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 

σκόνης 

Προστασία ολόκληρου του φωτιστικού σώματος τουλάχιστον ΙΡ66. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 

ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 
60598-2-5. 

 

 
11. 

 
Θερμοκρασία 

ασφαλούς 
λειτουργίας 

Η θερμοκρασία ασφαλούς λειτουργίας του προβολέα θα είναι Τa≥+50°C. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 
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12. 

 

Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

 
13. 

 

Ονομαστική τάση 
λειτουργίας 

230V, 50Hz 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
14. 

 

 
Χρωματικός κωδικός 

Θερμοκρασία χρώματος 3000K 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
15. 

 

Δείκτης χρωματικής 
απόδοσης 

CRI > 70 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

16. 

 

Συντελεστής ισχύος 

PF>0,9 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 
 
 

17. 

 
 
 

Dimming 

Οι μονάδες τροφοδοσίας των προβολέων θα μπορούν να δεχθούν σήματα dimming 
μέσω σήματος 0-10V dc 

 
Τεκμήριο αποτελεί η πηγαία έκθεση ελέγχου ENEC (ή ισοδύναμου) κατά ΕΝ 60598-2-5 

και το τεχνικό φυλλάδιο της μονάδας τροφοδοσίας του φωτιστικού 

 
18. 

 

Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

 
Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή. 

 

 
19. 

Δήλωση 
συμμόρφωσης 

κατασκευαστή κατά 
CE 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 

2011/65/EU, EN 60598-1, EN 
60598-2-5, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471 

 
 
 

20. 

 
 

 
Πιστοποιητικό ENEC ή 

ισοδύναμο 

Θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή ισοδύναμο) και το πιστοποιητικό 
του φορέα έκδοσης κατά ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του 

 

Θα κατατεθεί επίσης η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά EN 60598-1 και 
κατά EN 60598-2-5 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το 

πεδίο διαπίστευσής του. 

 
 

21. 

 

 
Φωτοτεχνικές 

Μελέτες 

 

Θα κατατεθούν φωτοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ του Παρατήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή 

.pdf και εκτός της εκτύπωσης πρέπει 
να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο Dialux με το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η μελέτη σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

 
 

22. 

 
 

Έκθεση Φωτομετρίας 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο 

διαπίστευσής του. 
Από την έκθεση φωτομετρίας θα προκύπτει ότι το φωτιστικό φέρει ασύμμετρη δέσμη 

φωτισμού. 





 

77 
 

 

 
1.1.2 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Π2 (480W) 

Γενικές απαιτήσεις 

Προβολέας τεχνολογίας LED, ισχύος έως 480W, με ασύμμετρη δέσμη φωτισμού, 

κατάλληλος για φωτισμό εξωτερικών χώρων. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 
 
 

1. 

 
 

 
Σώμα Οπτικών 

μονάδων Προβολέα 
και μονάδων 
τροφοδοσίας 

 

Το σώμα των οπτικών μονάδων του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και εξωτερικά βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε 

χρώμα RAL / AKZO κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
 

Θα κατατεθεί το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών και δοκιμών της βαφής και έκθεση 
αντοχής της βαφής (Neutral Salt Spray Test) κατά ISO9227 ή ASTM B117 ή ισοδύναμο για 

διάστημα τουλάχιστον 
1.000 h. 

 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 

Τεχνολογία οπτικών 
μονάδων 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον δύο (2) διακριτά ανεξάρτητες οπτικές μονάδες οι 
οποίες θα αποτελούνται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB-

modules. Κάθε οπτική μονάδα θα φέρει διάταξη φακών κατασκευασμένη από ειδικό 
ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής και συγκεκριμένα PC ή PMMA ή άλλο πλαστικό 

δεδομένων των δυσμενών συνθηκών του 
περιβάλλοντος χώρου. Η διάταξη θα παρέχει μοναδιαίο οπτικό φακό για κάθε LED chip 

ενώ θα λειτουργεί στο σύνολό της ως προστατευτικό κάλυμμα της κάθε οπτικής 
μονάδας. 

 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και εγχειρίδιο εγκατάστασης. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 

 
Μέθοδος στήριξης 

προβολέα 

Ο προβολέας θα φέρει κατάλληλο βραχίονα στήριξης του φωτιστικού πάνω σε επίπεδη 
μεταλλική επιφάνεια. 

Το σύστημα στήριξης θα εξασφαλίζει δυνατότητα κλίσης του προβολέα 0 - 90°. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 
Ο οικονομικός φορέας θα αναλάβει οποιεσδήποτε εργασίες / μετασκευές απαιτούνται 

επάνω στους πυλώνες για την ασφαλή στήριξη των προβολέων. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
23. 

 

Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου .ldt 

Θα κατατεθεί το .ldt αρχείο κατά LM-79 ή ΕΝ13032 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών σε ανοιχτή μορφή προς 

επεξεργασία. 

Θα κατατεθεί επίσης η πιστοποίηση του εργαστηρίου δοκιμών κατά 
ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του. 

24. 
Εγγύηση 

κατασκευαστή 
Προσκόμιση εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον 5 ετών 

 
25. 

Εγγύηση 
προσφέροντος 

 
Προσκόμιση εγγύησης προσφέροντος τουλάχιστον 10 ετών 
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4. 

 
 
 

Βάρος Φωτιστικού 
Επιφάνεια προβολής 

Το φωτιστικό δεν θα υπερβαίνει τα 20kg 
Η επιφάνεια προβολής του φωτιστικού σε κλίση 90° δεν θα υπερβαίνει τα 0,15 m2 . 

 

Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 
Θα κατατεθεί επίσης το εγχειρίδιο εγκατάστασης του φωτιστικού όπου θα 

συμπεριλαμβάνει τις επιφάνειες προβολής σε m2 για 
κλίσεις ως προς το έδαφος 0°,10°,20°,30°,45° και 90° 

 

 
5. 

 
 

Αντοχή σε κρούσεις 

Τουλάχιστον ΙΚ08 
 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο ΕΝ 62262 ή ΕΝ 
60598 και το πιστοποιητικό του 

εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής 
του. 

 
 

 
6. 

 

 
Τεχνολογία 
Μονάδων 

Τροφοδοσίας 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον δύο (2) μονάδες τροφοδοσίας των οπτικών στοιχείων, 
ενσωματωμένες στο κυρίως σώμα του. Οι μονάδες τροφοδοσίας θα υποστηρίζουν 

σύστημα ασύρματης διαχείρισης τύπου 0-10Vdc. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και τεχνικό φυλλάδιο του 
τροφοδοτικού σώματος. 

 

 
7. 

 

Τελική κατανάλωση 
φωτιστικού 

P ≤ 480W. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
8. 

 

Τελική φωτεινή ροή 
του φωτιστικού 

Φ ≥ 64.000 lm 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 
 

 
9. 

 
 

Διατήρηση φωτεινής 
ροής 

Η μείωση της φωτεινής ροής των μονάδων LED δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% για 

διάστημα 50.000 ωρών. Ήτοι θα πρέπει να ισχύει Reported L70 > 50.000h. 
 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο LM-80 της οικογένειας των LED chip. 

 

 
10. 

 
Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 

σκόνης 

Προστασία ολόκληρου του φωτιστικού σώματος τουλάχιστον ΙΡ66. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 

ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 
60598-2-5. 

 
 

11. 

 

Θερμοκρασία 
ασφαλούς 

λειτουργίας 

Η θερμοκρασία ασφαλούς λειτουργίας του προβολέα θα είναι Τa≥+50°C. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 

 

 
12. 

 

Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 

 

 
13. 

 

Ονομαστική τάση 
λειτουργίας 

230V, 50Hz 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 
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14. 

 

 
Χρωματικός κωδικός 

Θερμοκρασία χρώματος 3000K 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
15. 

 

Δείκτης χρωματικής 
απόδοσης 

CRI > 70 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

16. 

 

Συντελεστής ισχύος 

PF>0,9 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 
 
 

17. 

 
 
 

Dimming 

Οι μονάδες τροφοδοσίας των προβολέων θα μπορούν να δεχθούν σήματα dimming μέσω 
σήματος 0-10V dc 

 
Τεκμήριο αποτελεί η πηγαία έκθεση ελέγχου ENEC (ή ισοδύναμου) κατά ΕΝ 60598-2-5 και 

το τεχνικό φυλλάδιο της μονάδας τροφοδοσίας του φωτιστικού 

 
18. 

 

Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

 
Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή. 

 

 
19. 

Δήλωση 
συμμόρφωσης 

κατασκευαστή κατά 
CE 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 
2011/65/EU, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-

3, 
EN 62471 

 
 
 

20. 

 
 

 
Πιστοποιητικό ENEC 

ή ισοδύναμο 

Θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή ισοδύναμο) και το πιστοποιητικό 
του φορέα έκδοσης κατά 

ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του 
 

Θα κατατεθεί επίσης η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά EN 60598-1 και 
κατά EN 60598-2-5 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το 

πεδίο διαπίστευσής 
του. 

 
 

21. 

 

 
Φωτοτεχνικές 

Μελέτες 

 

Θα κατατεθούν φωτοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ του Παρατήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή 

.pdf και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο Dialux με το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

 
 

22. 

 
 

Έκθεση Φωτομετρίας 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο 

διαπίστευσής του. 
Από την έκθεση φωτομετρίας θα προκύπτει ότι το φωτιστικό φέρει ασύμμετρη δέσμη 

φωτισμού. 

 
 

23. 

 

Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου .ldt 

Θα κατατεθεί το .ldt αρχείο κατά LM-79 ή ΕΝ13032 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

Θα κατατεθεί επίσης η πιστοποίηση του εργαστηρίου δοκιμών κατά 
ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του. 

24. 
Εγγύηση 

κατασκευαστή 
Προσκόμιση εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον 5 ετών 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
25. 

Εγγύηση 
προσφέροντος 

 
Προσκόμιση εγγύησης προσφέροντος τουλάχιστον 10 ετών 

 

1.1.3 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Π3 (700W) 

Γενικές απαιτήσεις 

Προβολέας τεχνολογίας LED, ισχύος έως 700W, με ασύμμετρη δέσμη φωτισμού, 

κατάλληλος για φωτισμό εξωτερικών χώρων. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 
 
 

1. 

 
 

 
Σώμα Οπτικών 

μονάδων Προβολέα 
και μονάδων 
τροφοδοσίας 

 

Το σώμα των οπτικών μονάδων του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και εξωτερικά βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε 

χρώμα RAL / AKZO κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
 

Θα κατατεθεί το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών και δοκιμών της βαφής και έκθεση 
αντοχής της βαφής (Neutral Salt Spray Test) κατά ISO9227 ή ASTM B117 ή ισοδύναμο για 

διάστημα τουλάχιστον 
1.000 h. 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

 
Τεχνολογία οπτικών 

μονάδων 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον τρεις (3) διακριτά ανεξάρτητες οπτικές μονάδες οι 
οποίες θα αποτελούνται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB-

modules. Κάθε οπτική μονάδα θα φέρει διάταξη φακών κατασκευασμένη από ειδικό 
ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής και συγκεκριμένα PC ή PMMA ή άλλο πλαστικό 

δεδομένων των δυσμενών συνθηκών του 
περιβάλλοντος χώρου. Η διάταξη θα παρέχει μοναδιαίο οπτικό φακό για κάθε LED chip 

ενώ θα λειτουργεί στο σύνολό της ως προστατευτικό κάλυμμα της κάθε οπτικής 
μονάδας. 

 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και εγχειρίδιο εγκατάστασης. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 

 
Μέθοδος στήριξης 

προβολέα 

Ο προβολέας θα φέρει κατάλληλο βραχίονα στήριξης του φωτιστικού πάνω σε επίπεδη 
μεταλλική επιφάνεια. 

Το σύστημα στήριξης θα εξασφαλίζει δυνατότητα κλίσης του προβολέα 0 - 90°. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 
Ο οικονομικός φορέας θα αναλάβει οποιεσδήποτε εργασίες / μετασκευές απαιτούνται 

επάνω στους πυλώνες για την ασφαλή στήριξη των προβολέων. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 

Βάρος Φωτιστικού 
Επιφάνεια προβολής 

Το φωτιστικό δεν θα υπερβαίνει τα 25kg 
Η επιφάνεια προβολής του φωτιστικού σε κλίση 90° δεν θα υπερβαίνει τα 0,20 m2 . 

 
Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

Θα κατατεθεί επίσης το εγχειρίδιο εγκατάστασης του φωτιστικού όπου θα 
συμπεριλαμβάνει τις επιφάνειες προβολής σε m2 για 
κλίσεις ως προς το έδαφος 0°,10°,20°,30°,45° και 90° 
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5. 

 

Αντοχή σε κρούσεις 
Τουλάχιστον ΙΚ08 

 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο ΕΝ 62262 ή ΕΝ 
60598 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο 

διαπίστευσής του. 

 
 

 
6. 

 

 
Τεχνολογία 
Μονάδων 

Τροφοδοσίας 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον τρεις (3) μονάδες τροφοδοσίας των οπτικών 
στοιχείων, ενσωματωμένες στο κυρίως σώμα του. Οι μονάδες τροφοδοσίας θα 

υποστηρίζουν σύστημα ασύρματης διαχείρισης τύπου 0-10Vdc. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και τεχνικό φυλλάδιο του 
τροφοδοτικού σώματος. 

 

 
7. 

 

Τελική κατανάλωση 
φωτιστικού 

P ≤ 700W. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
8. 

 

Τελική φωτεινή ροή 
του φωτιστικού 

Φ ≥ 97.000 lm 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 
 

 
9. 

 
 

Διατήρηση φωτεινής 
ροής 

Η μείωση της φωτεινής ροής των μονάδων LED δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% για 

διάστημα 50.000 ωρών. Ήτοι θα πρέπει να ισχύει Reported L70 > 50.000h. 
 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο LM-80 της οικογένειας των LED chip. 

 

 
10. 

 
Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 

σκόνης 

Προστασία ολόκληρου του φωτιστικού σώματος τουλάχιστον ΙΡ66. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 

 
 

11. 

 

Θερμοκρασία 
ασφαλούς 

λειτουργίας 

Η θερμοκρασία ασφαλούς λειτουργίας του προβολέα θα είναι Τa≥+50°C. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 

 

 
12. 

 

Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 

ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 
60598-2-5. 

 

 
13. 

 

Ονομαστική τάση 
λειτουργίας 

230V, 50Hz 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
14. 

 

 
Χρωματικός κωδικός 

Θερμοκρασία χρώματος 3000K 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
15. 

 

Δείκτης χρωματικής 
απόδοσης 

CRI > 70 
 
Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 

ΕΝ13032. 
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16. 

 

Συντελεστής ισχύος 

PF>0,9 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 
 
 

17. 

 
 
 

Dimming 

Οι μονάδες τροφοδοσίας των προβολέων θα μπορούν να δεχθούν σήματα dimming μέσω 
σήματος 0-10V dc 

 

Τεκμήριο αποτελεί η πηγαία έκθεση ελέγχου ENEC (ή ισοδύναμου) κατά ΕΝ 60598-2-5 και 
το τεχνικό φυλλάδιο της μονάδας τροφοδοσίας του φωτιστικού 

 
18. 

 

Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

 
Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή. 

 

 
19. 

Δήλωση 

συμμόρφωσης 
κατασκευαστή κατά 

CE 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 
2011/65/EU, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-

3, 
EN 62471 

 
 
 

20. 

 
 

 
Πιστοποιητικό ENEC 

ή ισοδύναμο 

Θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή ισοδύναμο) και το πιστοποιητικό 
του φορέα έκδοσης κατά 

ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του 
 

Θα κατατεθεί επίσης η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά EN 60598-1 και 
κατά EN 60598-2-5 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το 

πεδίο διαπίστευσής 
του. 

 
 

21. 

 

 
Φωτοτεχνικές 

Μελέτες 

Θα κατατεθούν φωτοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ του Παρατήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή 

.pdf και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο Dialux με το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

 
 

22. 

 
 

Έκθεση Φωτομετρίας 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο 

διαπίστευσής του. 
Από την έκθεση φωτομετρίας θα προκύπτει ότι το φωτιστικό φέρει ασύμμετρη δέσμη 

φωτισμού. 

 
 

23. 

 

Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου .ldt 

Θα κατατεθεί το .ldt αρχείο κατά LM-79 ή ΕΝ13032 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

Θα κατατεθεί επίσης η πιστοποίηση του εργαστηρίου δοκιμών κατά 
ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του. 

24. 
Εγγύηση 

κατασκευαστή 
Προσκόμιση εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον 5 ετών 

 
25. 

Εγγύηση 
προσφέροντος 

 
Προσκόμιση εγγύησης προσφέροντος τουλάχιστον 10 ετών 
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1.1.4 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Π4 (960W) 

Γενικές απαιτήσεις 

Προβολέας τεχνολογίας LED, ισχύος έως 960W, με ασύμμετρη δέσμη φωτισμού, 

κατάλληλος για φωτισμό εξωτερικών χώρων. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 
 
 

1. 

 
 

 
Σώμα Οπτικών 

μονάδων Προβολέα 
και μονάδων 
τροφοδοσίας 

 

Το σώμα των οπτικών μονάδων του προβολέα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και εξωτερικά βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) 

σε χρώμα RAL / AKZO κατάλληλο για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 
 

Θα κατατεθεί το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών και δοκιμών της βαφής και 
έκθεση αντοχής της βαφής (Neutral Salt Spray Test) κατά ISO9227 ή ASTM B117 ή 

ισοδύναμο για διάστημα τουλάχιστον 
1.000 h. 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Τεχνολογία οπτικών 
μονάδων 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) διακριτά 
ανεξάρτητες οπτικές μονάδες οι οποίες θα αποτελούνται από 

στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB-modules. Κάθε οπτική μονάδα θα 
φέρει διάταξη φακών κατασκευασμένη από 

ειδικό ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής και συγκεκριμένα PC ή PMMA ή άλλο 
πλαστικό δεδομένων των δυσμενών συνθηκών του περιβάλλοντος χώρου. Η διάταξη 
θα παρέχει μοναδιαίο οπτικό φακό για κάθε LED chip ενώ θα λειτουργεί στο σύνολό 

της ως 
προστατευτικό κάλυμμα της κάθε οπτικής μονάδας. 

 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και εγχειρίδιο εγκατάστασης. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 

 
Μέθοδος στήριξης 

προβολέα 

Ο προβολέας θα φέρει κατάλληλο βραχίονα στήριξης του φωτιστικού πάνω σε επίπεδη 
μεταλλική επιφάνεια. 

Το σύστημα στήριξης θα εξασφαλίζει δυνατότητα κλίσης του προβολέα 0 - 90°. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 
Ο οικονομικός φορέας θα αναλάβει οποιεσδήποτε εργασίες / μετασκευές 

απαιτούνται επάνω στους πυλώνες για την ασφαλή στήριξη των προβολέων. 

 
 
 
 

4. 

 
 
 

Βάρος Φωτιστικού 
Επιφάνεια προβολής 

Το φωτιστικό δεν θα υπερβαίνει τα 34kg 
Η επιφάνεια προβολής του φωτιστικού σε κλίση 90° δεν θα υπερβαίνει τα 0,36 m2 . 

 

Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 
Θα κατατεθεί επίσης το εγχειρίδιο εγκατάστασης του φωτιστικού όπου θα 

συμπεριλαμβάνει τις επιφάνειες προβολής σε m2 για 
κλίσεις ως προς το έδαφος 0°,10°,20°,30°,45° και 90° 

 
 

5. 

 
 

Αντοχή σε κρούσεις 

Τουλάχιστον ΙΚ08 
 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο ΕΝ 62262 ή 
ΕΝ 60598 και το πιστοποιητικό του 

εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής 
του. 





 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 

 
6. 

 

 
Τεχνολογία 
Μονάδων 

Τροφοδοσίας 

Το φωτιστικό θα φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) μονάδες τροφοδοσίας των οπτικών 
στοιχείων, ενσωματωμένες στο κυρίως σώμα του. Οι μονάδες τροφοδοσίας θα 

υποστηρίζουν σύστημα ασύρματης διαχείρισης τύπου 0-10Vdc. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και τεχνικό φυλλάδιο του 
τροφοδοτικού σώματος. 

 

 
7. 

 

Τελική κατανάλωση 
φωτιστικού 

P ≤ 960W. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
8. 

 

Τελική φωτεινή ροή 
του φωτιστικού 

Φ ≥ 129.000 lm 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 
 

 
9. 

 
 

Διατήρηση φωτεινής 
ροής 

Η μείωση της φωτεινής ροής των μονάδων LED δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% για 

διάστημα 50.000 ωρών. Ήτοι θα πρέπει να ισχύει Reported L70 > 50.000h. 
 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών κατά το πρότυπο LM-80 της οικογένειας των LED chip. 

 

 
10. 

 
Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 

σκόνης 

Προστασία ολόκληρου του φωτιστικού σώματος τουλάχιστον ΙΡ66. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 

 

 
11. 

 

Θερμοκρασία 
ασφαλούς 

λειτουργίας 

Η θερμοκρασία ασφαλούς λειτουργίας του προβολέα θα είναι Τa≥+50°C. 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 

ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 
60598-2-5. 

 

 
12. 

 

Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι 
 

Τεκμήριο αποτελεί το πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή 
ισοδύναμο) και η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 

60598-2-5. 

 

 
13. 

 

Ονομαστική τάση 
λειτουργίας 

230V, 50Hz 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
14. 

 

 
Χρωματικός κωδικός 

Θερμοκρασία χρώματος 3000K 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

 

 
15. 

 

Δείκτης χρωματικής 
απόδοσης 

CRI > 70 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032. 

16. Συντελεστής ισχύος PF>0,9 





 

 

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

   

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 
ή ΕΝ13032. 

 
 
 

17. 

 
 
 

Dimming 

Οι μονάδες τροφοδοσίας των προβολέων θα μπορούν να δεχθούν σήματα dimming μέσω 
σήματος 0-10V dc 

 

Τεκμήριο αποτελεί η πηγαία έκθεση ελέγχου ENEC (ή ισοδύναμου) κατά ΕΝ 60598-2-5 και 
το τεχνικό φυλλάδιο της μονάδας τροφοδοσίας του φωτιστικού 

 
18. 

 

Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

 
Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή. 

 

 
19. 

Δήλωση 

συμμόρφωσης 
κατασκευαστή κατά 

CE 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 
2011/65/EU, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-

3, 
EN 62471 

 
 
 

20. 

 
 

 
Πιστοποιητικό ENEC 

ή ισοδύναμο 

Θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού (ή ισοδύναμο) και το πιστοποιητικό 
του φορέα έκδοσης κατά 

ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του 
 

Θα κατατεθεί επίσης η πηγαία έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά EN 60598-1 και 
κατά EN 60598-2-5 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το 

πεδίο διαπίστευσής 
του. 

 
 

21. 

 

 
Φωτοτεχνικές 

Μελέτες 

Θα κατατεθούν φωτοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ του Παρατήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή 

.pdf και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο Dialux με το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

 
 

22. 

 
 

Έκθεση Φωτομετρίας 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ13032 και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο 

διαπίστευσής του. 
Από την έκθεση φωτομετρίας θα προκύπτει ότι το φωτιστικό φέρει ασύμμετρη δέσμη 

φωτισμού. 

 
 

23. 

 

Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου .ldt 

Θα κατατεθεί το .ldt αρχείο κατά LM-79 ή ΕΝ13032 που έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών σε ανοιχτή μορφή προς επεξεργασία. 

Θα κατατεθεί επίσης η πιστοποίηση του εργαστηρίου δοκιμών κατά 
ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του. 

24. 
Εγγύηση 

κατασκευαστή 
Προσκόμιση εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον 5 ετών 

 
25. 

Εγγύηση 
προσφέροντος 

 
Προσκόμιση εγγύησης προσφέροντος τουλάχιστον 10 ετών 

 

1.2 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΣ Μ) 

Το επίτοιχο φωτιστικό LED τύπου Μ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τα τεχνικά 

– κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να φέρει τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα. 





 

 

Επιπρόσθετα οι προβολείς πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 

απόδοσης όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα και τις απαιτήσεις 

φωτοτεχνίας και ενεργειακής απόδοσης του φωτοτεχνικού μοντέλου, δε γίνονται αποδεκτές 

και απορρίπτονται. 

1.2.1 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΜΟ Μ (30W) 

Γενικές απαιτήσεις 

Επίτοιχο φωτιστικό τεχνολογίας LED, ισχύος έως 30W, με ασύμμετρη δέσμη φωτισμού, 

κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών χώρων. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

Σώμα Φωτιστικού 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από ειδικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση. 
Δεδομένου ότι το φωτιστικό θα εγκιβωτιστεί σε συγκεκριμένες θέσεις, θα πρέπει να έχει 

διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x Ύψος 240x150x75 mm με μέγιστη απόκλιση στις διαστάσεις 
±5%. 

 

Τεκμήριο αποτελεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και η έκθεση δοκιμών 
κατά LM-79 ή ΕΝ 13032. 

 
 
 

2. 

 
 

 
Τεχνολογία 

οπτικών μονάδων 

 
Το φωτιστικό θα φέρει μία οπτική μονάδα που θα αποτελείται από στοιχεία LED 

τοποθετημένα επάνω σε πλακέτα PCB. 
Θα φέρει ενιαίο φακό κατασκευασμένο από ειδικό υλικό υψηλής αντοχής στη διάβρωση (πχ 

πλαστικό). 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

 
3. 

 

Μέθοδος στήριξης 
φωτιστικού 

Το φωτιστικό θα στηρίζεται επίτοιχα. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

 
 

4. 

 

Τελική 
κατανάλωση 
φωτιστικού 

P ≤ 30W. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά LM-79 ή ΕΝ 
13032. 

 

5. 
Τελική φωτεινή ροή 

του 
φωτιστικού 

Φ ≥ 2.600 lm 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά LM-79 ή ΕΝ 
13032. 

 
6. 

Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 

σκόνης 

Προστασία ολόκληρου του φωτιστικού σώματος τουλάχιστον ΙΡ65. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

 

7. 
Θερμοκρασία 

ασφαλούς 
λειτουργίας 

Η θερμοκρασία ασφαλούς λειτουργίας του φωτιστικού θα είναι Τa≥+40°C. 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

 

8. 
Ηλεκτρική κλάση 

μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 





 

 

 

9. 

 
Ονομαστική τάση 

λειτουργίας 

230V, 50Hz 
 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος. 

 

10. 

 
Χρωματικός 

κωδικός 

Θερμοκρασία χρώματος 3000K ±5% 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά LM-79 ή ΕΝ 
13032. 

 

 
11. 

 
Δείκτης χρωματικής 

απόδοσης 

CRI > 80 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά LM-79 ή ΕΝ 
13032. 

 

12. 

 
Συντελεστής 

ισχύος 

PF>0,95 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά LM-79 ή ΕΝ 
13032. 

 

13. 
Σύστημα 

Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

 

Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή. 

 

 
14. 

 

Δήλωση 
συμμόρφωσης 

κατασκευαστή κατά 
CE 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση με 

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU, EN 60598-2-1, EN 60598-1, EN 62471, 
ΕΝ 62493, EN 62031, EN 61547, EN 55015, EN 

61000-3-2, EN 61000-3-3. 

 

 
15. 

 
 

Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ του Παρατήματος Ι. Οι 
μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί 

και το πηγαίο αρχείο Dialux με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

 
 

 
16. 

 
 

Φωτομετρικά 
αρχεία τύπου .ldt 

Προσκόμιση του φωτομετρικού αρχείου .ldt που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των 
μελετών. 

 
Θα κατατεθεί επίσης το πιστοποιητικό κατά ISO17025 του 

εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις μετρήσεις του αρχείου .ldt. και το πεδίο διαπίστευσής 
του. 

 
 

 
17. 

 
 

Έκθεση 
Φωτομετρίας 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή ΕΝ 13032 
και το πιστοποιητικό του εργαστηρίου δοκιμών κατά ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής 

του. 
 

Από την έκθεση φωτομετρίας θα προκύπτει ότι το φωτιστικό φέρει ασύμμετρη δέσμη 
φωτισμού. 

 
18. 

 

Εγγύηση 
κατασκευαστή 

 
Προσκόμιση εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον 5 ετών 

 
19. 

Εγγύηση 
προσφέροντος 

 
Προσκόμιση εγγύησης προσφέροντος τουλάχιστον 10 ετών 

 

1.3 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Ο (95 W) 

Το φωτιστικό σώμα Τύπου Ο θα είναι τεχνολογίας LED και θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να καλύπτει τα τεχνικά – κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να φέρει τα πιστοποιητικά όπως 





 

 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Επιπρόσθετα οι προβολείς πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 

απόδοσης όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα και τις απαιτήσεις 

φωτοτεχνίας και ενεργειακής απόδοσης του φωτοτεχνικού μοντέλου, δε γίνονται αποδεκτές 

και απορρίπτονται. 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 
 

1. 

 
 

Στοιχεία 
Κατασκευής 
Φωτιστικού 

Το φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED θα είναι κατάλληλο για οδοφωτισμό. Το σώμα του θα είναι 
ενιαίο, κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα 

αλουμινίου και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Το τροφοδοτικό θα βρίσκεται σε θερμικά 
απομονωμένο μέρος από την οπτική μονάδα. 

 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος και εγχειρίδιο εγκατάστασης. 

 
 
 

2. 

 
 

Ανοιγόμενο 
καπάκι και 
συντήρηση 

Το φωτιστικό θα διαθέτει ανοιγόμενο καπάκι που θε επιτρέπει την εύκολη συντήρησή του χωρίς 
τη χρήση εργαλείων. Θα φέρει επίσης διακόπτη τροφοδοσίας κατά το άνοιγμα. 

 

Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή του φωτιστικού. Ο διακόπτης 
τροφοδοσίας θα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εξαρτημάτων 

της έκθεσης δοκιμών κατά ΕΝ 60598-2-3. 

 

 
3. 

 
Τελική 

κατανάλωση 
φωτιστικού 

P ≤ 95W 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή ΕΝ 
13032. 

 
4. 

 

Τελική φωτεινή ροή 
του φωτιστικού 

 

Φ ≥ 13.300 lm 
Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά LM-79 ή ΕΝ 13032. 

 

5. 

 

Βάρος 
Το φωτιστικό θα έχει μέγιστο βάρος ≤ 7 kg 

 
Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή του φωτιστικού. 

 

 
6. 

 

 
Φακοί 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει φακούς κατασκευασμένους από ειδικό υλικό υψηλής 
αντοχής. 

 

Θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού σώματος 

 
 

7. 

 

Προστασία από 
εισχώρηση νερού 

σκόνης 

Ο βαθμός στεγανότητας του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον IP66. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η Έκθεση Ελέγχου ΕΝ 60598-2-3 ή η πιστοποίηση κατά ENEC 
ή ισοδύναμο του. 

 
 

8. 

 
Αντοχή σε κρούσεις 

(βανδαλισμούς) 

Το φωτιστικό θα έχει αντοχή σε κρούσεις τουλάχιστον ΙΚ08 
 

Θα κατατεθεί η Έκθεση Ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 62262, το πιστοποιητικό κατά 
ISO 17025 του εργαστηρίου δοκιμών και το πεδίο 

διαπίστευσής του. 





 

 

 
 

9. 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

Φωτιστικού (ΤA: 
«Ambient 

Temperature») 

Η θερμοκρασίας περιβάλλοντος επιτρεπτής λειτουργίας του φωτιστικού θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον +40οC. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η Έκθεση Ελέγχου ΕΝ 60598-2-3 ή η πιστοποίηση κατά 
ENEC ή ισοδύναμο του. 





 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 

10. 

 

 
Τεχνολογία Οπτικής 

Μονάδας 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από συστοιχίες πηγών LED σε ενιαία πλακέτα τύπου PCB, 
σε κατάλληλη συνδεσμολογία και σε συνδυασμό με κατάλληλους φακούς. 

 

Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού 

 
 

 
11. 

 

Τεχνολογία 
Καλύμματος 

Οπτικής 
Μονάδας 

 
Η οπτική μονάδα θα φέρει ενιαίο κάλυμμα κατασκευασμένο από γυαλί, μεγάλης θερμικής και 

μηχανικής αντοχής πάχους κατ’ ελάχιστον 5mm, 
thermally treated ή thermally hardened. 

 

Θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή 

 

 
12. 

Θερμοκρασία 
Χρώματος CCT 

πηγών LED οπτικής 
μονάδας 

3.000 K 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή 
ΕΝ 13032 

 

 
13. 

Δείκτης Χρωματικής 
Απόδοσης CRI 

πηγών LED οπτικής 
μονάδας 

CRI ≥70. 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή ΕΝ 
13032 

 

 
14. 

 
 

Κλάση 
Μόνωσης 

 

Class ΙI 
 

Τεκμήριο αποτελεί η Έκθεση Ελέγχου ΕΝ 60598-2-3 ή η πιστοποίηση κατά 
ENEC ή ισοδύναμο του. 

 
 

15. 

 
 

Συντελεστής Ισχύος 

PF ≥ 0,90 
 

Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή ΕΝ 
13032 

 
 

16. 

 

Ονομαστική τάση 
λειτουργίας 

230V, 50Hz 
Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο LM-79 ή ΕΝ 

13032 

 
 
 

 
17. 

 
 

 
Δυνατότητα 

τοποθέτησης 
Ασύρματου Ελεγκτή 

 

Όλα τα φωτιστικά θα πρέπει να διαθέτουν βάση ΝΕΜΑ ANSI C136.41 7 Pin 
female, η οποία θα βρίσκεται στο πάνω μέρος του φωτιστικού. 

 
Τεκμήριο αποτελεί η έκθεση ελέγχου του φωτιστικού κατά ΕΝ 60598-2-3 ή η πιστοποίηση 
ENEC ή ισοδύναμού του όπου θα πρέπει να αφορούν φωτιστικό με την βάση ΝΕΜΑ ANSI 

C136.41 7 Pin female. 
(οι ζητούμενες εκθέσεις ελέγχου -πιστοποιήσεις του φωτιστικού θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

και τη βάση ΝΕΜΑ) 

 
 

18. 

 

 
Δυνατότητα κλίσης 

φωτιστικού 

 
Θα έχει κατάλληλο εξάρτημα για τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του -15ο 

~ + 15ο. 
 

Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού 





 

 

 
 

1.4 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Λ 

Ο Λαμπτήρας Τύπου Λ θα είναι τεχνολογίας LED και θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

καλύπτει τα τεχνικά – κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να φέρει τα πιστοποιητικά όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα, δε γίνονται 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

19. 

 
Έκθεση 

Φωτομετρίας 

Θα κατατεθεί έκθεση δοκιμών του φωτιστικού σώματος κατά το πρότυπο 

LM-79 ή ΕΝ 13032, η πιστοποίηση του εργαστηρίου δοκιμών κατά 
ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσής του. 

 
 

 
20. 

 
 

Φωτομετρικά 
αρχεία τύπου .ldt 

Προσκόμιση του φωτομετρικού αρχείου .ldt που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των 
μελετών. 

Θα κατατεθεί επίσης το πιστοποιητικό κατά ISO17025 του εργαστηρίου που πραγματοποίησε 
τις μετρήσεις του αρχείου .ldt και το πεδίο διαπίστευσής του. 

 
 
 

21. 

 

 
Φωτοτεχνικές 

Μελέτες 

 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ του Παρατήματος Ι. Οι 

μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή .pdf και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και 
το πηγαίο αρχείο Dialux με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

 

 
22. 

 
Δήλωση 

συμμόρφωσης 
Κατασκευαστή 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση με 

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 
61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471 

 

 
23. 

 
Πιστοποιητικό 

ασφαλείας 
φωτιστικού 

Θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό ENEC ή ισοδύναμο του φωτιστικού 
σώματος και η σχετική έκθεση ελέγχου του φωτιστικού σώματος κατά EN 60598-1 και EN 

60598-2-3 και η πιστοποίηση του εργαστηρίου δοκιμών 
κατά ISO17025 και το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου. 

 

24. 
Πιστοποιητικό 

εγγύησης 
απόδοσης 

 
Θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό ENEC+ ή ισοδύναμο του φωτιστικού σώματος 

 

25. 
Πιστοποιήσεις 
Κατασκευαστή 

Φωτιστικού 

 
Θα κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO140001 και OHSAS 18001 του κατασκευαστή 

 

26. 
Εγγύηση 

κατασκευαστή 

 

Προσκόμιση εγγύησης κατασκευαστή τουλάχιστον 5 ετών 

27. 
Εγγύηση 

προσφέροντος 
Προσκόμιση εγγύησης προσφέροντος τουλάχιστον 10 ετών 





 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Τύπος Λαμπτήρα Τύπου “LED Corn Light” σπειρώματος Ε27 

 

2. 
Τελική 

κατανάλωση 
λαμπτήρα 

 

P ≤ 40W 

 

3. 
Τελική φωτεινή ροή 

του 
λαμπτήρα 

 

Φ ≥ 3.900 lm 

 

4. 
Θερμοκρασία 
Χρώματος CCT 

πηγών LED 

 

3.000 Κ 

 

5. 
Προστασία από 

εισχώρηση 
νερού σκόνης 

 

Ο βαθμός στεγανότητας του λαμπτήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον IP64. 

 
6. 

Δείκτης Χρωματικής 
Απόδοσης 

 
CRI ≥80 

 

 
7. 

 

Θερμοκρασία 
Περιβάλλοντος 

 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος επιτρεπτής λειτουργίας του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον έως +40οC. 

 

8. 
Ονομαστική τάση 

λειτουργίας 

 

230V, 50Hz 

 

 
9. 

 
Κατευθυντική 

διάταξη 
φωτεινότητας 

 
 

Ο λαμπτήρας θα φέρει κατευθυντικές οπτικές διατάξεις όπου θα 
κατευθύνουν τη φωτεινή ροή τουλάχιστον σε επίπεδο SEMI CUT OFF. 

 

 
10. 

 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
λαμπτήρα 

 
 

Θα κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του λαμπτήρα το οποίο αποτελεί τεκμήριο για τις 
απαιτήσεις 1-9 του Φύλλου Συμμόρφωσης Λαμπτήρα 

 
 
 

11. 

 
 

Δήλωση 
συμμόρφωσης 
Κατασκευαστή 

 

Θα κατατεθεί Δήλωση Συμμόρφωσης Κατασκευαστή κατά CE η οποία θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει συμμόρφωση του λαμπτήρα με LVD 2014/35/EU, EMC 

2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU, EN 62560, EN 

62471, ΕΝ 62493, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΝ 61547, IEC 
62321, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6 

 
12. 

 

Πιστοποιητικό 
κατασκευαστή 

 

Θα κατατεθεί το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των λαμπτήρων 

 

13. 
Εγγύηση 

κατασκευαστή 

 

Θα κατατεθεί εγγύηση κατασκευαστή 5 ετών 





 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

14. 
Εγγύηση 
προσφέροντος 

Θα κατατεθεί εγγύηση του προσφέροντος για επάρκεια ανταλλακτικών ισοδύναμων ή 
καλύτερων χαρακτηριστικών για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

 
 

2.  ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Η κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων αποτελεί ουσιώδη απαίτηση και η μη 

εκπλήρωση των απαιτήσεων ισοδυναμεί με απόρριψη τις προσφοράς του υποψήφιου 

Αναδόχου. Το φωτοτεχνικό μοντέλο έχει σκοπό να οδηγήσει σε βέλτιστες τεχνικές 

λύσεις συνολικά για τις ανάγκες φωτισμού του ΟΛΗ. Κάθε συμμετέχων πρέπει να 

καταθέσει φωτοτεχνικές μελέτες για κάθε περίπτωση του αντίστοιχου φωτοτεχνικού 

μοντέλου χωρίς να τροποποιεί τους όρους αυτού, δηλαδή τα δεδομένα εισόδου, εκτός 

της κλίσης του φωτιστικού, την οποία μπορεί να τροποποιεί βάσει των κανόνων  που 

τίθενται σε κάθε περίπτωση. 

 

2.1 ΜΟΡΦΗ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι φωτοτεχνικές μελέτες θα κατατεθούν σε μορφή PDF και σε ανοιχτό ηλεκτρονικό 

αρχείο τύπου Dialux (.dlx) ή DialuxEvo (.evo). Εκτός των αρχείων Dialux  πρέπει να 

κατατεθούν και τα .ldt αρχεία σε ανοιχτή ηλεκτρονική μορφή με τα οποία έχουν γίνει 

οι μελέτες όπως ορίστηκε στις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Στις φωτοτεχνικές μελέτες ελέγχονται η ορθότητα της διάταξης φωτισμού με βάση τα 

δεδομένα εισόδου του φωτοτεχνικού μοντέλου και η κάλυψη των απαιτήσεων 

φωτισμού που ζητούνται για την κάθε περίπτωση. Τα αρχεία .ldt που θα 

χρησιμοποιηθούν θα προκύπτουν από εργαστηριακούς ελέγχους κατά LM -79 ή ΕΝ 

13032 και η ισχύς που θα λαμβάνεται υπόψιν για την αξιολόγηση όλων των 

ενεργειακών δεδομένων είναι η ονομαστική ισχύς των φωτιστικών σωμάτων, όπως 

αυτή φαίνεται στις εργαστηριακές εκθέσεις κατά LM -79 ή ΕΝ 13032 επί ποινή 

αποκλεισμού. Για λόγους διευκόλυνσης, δεν λαμβάνεται υπόψιν η πρόσθετη 

κατανάλωση ενέργειας των ελεγκτών φωτιστικών. Προσφορές με μελέτες που δεν 

καλύπτουν τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο φωτοτεχνικό 





 

 

μοντέλο θα απορρίπτονται. 

 
2.3 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ  

Σημειώσεις: 
 
1. Όλες οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν με συντελεστή συντήρησης MF=0.8 

2. Οι απαιτήσεις φωτισμού θα επαληθεύονται στο πάτωμα (Ύψος στοιχείου δαπέδου = 0m) 

3. Η θέση του ιστού θα βρίσκεται στο κέντρο συμμετρίας της επιφάνειας δαπέδου 

4. Η διάταξη των προβολέων θα είναι κυκλική και απόλυτα συμμετρική 

5. Η κλίση του κάθε προβολέα πάνω στον ίδιο ιστό θα είναι ίδια. Το εύρος κλίσης αφορά τη 

συνολική διάταξη. 

 

 
Μελέτη 1 Μελέτη 2 Μελέτη 3 Μελέτη 4 Μελέτη 5 

 
Περιγραφή 

 

Γενικός φωτισμός 
λιμένος 

 

Περιοχές οχημάτων και 
εμπορευμάτων 

 

Περιοχές οχημάτων και 
εμπορευμάτων 

 
Περιοχές επιβατών 

 
Περιοχές επιβατών 

Τύπος 
φωτιστικού 

Π1 Π2 Π3 Π4 Π4 

Μέγιστη Ισχύς P≤240W P≤480W P≤700W P≤960W P≤960W 

Ελάχιστη 
φωτεινότητα 

 

Φ≥32.000lm 
 

Φ≥64.000lm 
 

Φ≥97.000lm 
 

Φ≥129.000lm 
 

Φ≥129.000lm 

Τύπος μελέτης Εξωτερική Εξωτερική Εξωτερική Εξωτερική Εξωτερική 

 

Στοιχεία 
δαπέδου 

 
Επιφάνεια 

διαστάσεων 
MxΠxY=90x90x0m 

 

Επιφάνεια διαστάσεων 
MxΠxY=116x116x0m 

 

Επιφάνεια διαστάσεων 
MxΠxY=108x108x0m 

 
Επιφάνεια 

διαστάσεων 
MxΠxY=76x76x0m 

 
Επιφάνεια 

διαστάσεων 
MxΠxY=90x90x0m 

 

Αριθμός Ιστών 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Θέση Ιστού 
Στο κέντρο 
συμμετρίας του 
στοιχείου δαπέδου 

 
Στο κέντρο συμμετρίας 
του στοιχείου δαπέδου 

 
Στο κέντρο συμμετρίας 
του στοιχείου δαπέδου 

Στο κέντρο 
συμμετρίας του 
στοιχείου δαπέδου 

Στο κέντρο 
συμμετρίας του 
στοιχείου δαπέδου 

Διάταξη 
φωτισμού 

 

Κυκλική 
 

Κυκλική 
 

Κυκλική 
 

Κυκλική 
 

Κυκλική 

 
 
 

Παράμετροι 
κύκλου 

Αριθμός φωτιστικών: 
6 

 

Αριθμός φωτιστικών: 8 
 

Αριθμός φωτιστικών: 6 
Αριθμός φωτιστικών: 

6 
Αριθμός φωτιστικών: 

8 

Ακτίνα 1,5m Ακτίνα 1,5m Ακτίνα 1,5m Ακτίνα 1,5m Ακτίνα 1,5m 

Γωνία έναρξης: 0° Γωνία έναρξης: 0° Γωνία έναρξης: 0° Γωνία έναρξης: 0° Γωνία έναρξης: 0° 

Τελική γωνία: 360° Τελική γωνία: 360° Τελική γωνία: 360° Τελική γωνία: 360° Τελική γωνία: 360° 

 

Ύψος 
συναρμολόγησης 

 
30m 

 
35m 

 
30m 

 
30m 

 
35m 





 

 

Εύρος κλίσης 
διάταξης 
φωτιστικών ως προς 
το έδαφος 

 

Έως 5° 
 

Έως 10° 
 

Έως 15° 
 

Έως 10° 
 

Έως 10° 

 

 
 

 
Απαιτήσεις 
φωτισμού 

 

Μέση φωτεινότητα Εm 
≥ 10 lux 

 

Μέση φωτεινότητα Εm 
≥ 20 lux 

 

Μέση φωτεινότητα Εm 
≥ 20 lux 

 

Μέση φωτεινότητα Εm 
≥ 50 lux 

 

Μέση φωτεινότητα 
Εm ≥ 50 lux 

 
Ομοιομορφία 
Emin/Em ≥ 0.25 

 
Ομοιομορφία 
Emin/Em ≥ 0.25 

 
Ομοιομορφία 
Emin/Em ≥ 0.25 

 
Ομοιομορφία 
Emin/Em ≥ 0.40 

 
Ομοιομορφία 
Emin/Em ≥ 0.40 

 
 2.4 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

 

 Μελέτη 6-7 

Τύπος φωτιστικού Τύπος Μ 

Ονομασία οδού Μώλος 

Συνολική ισχύς ≤ 30W 

Επίπεδο φωτεινότητας ≥ 2.600 lm 

Χαρακτηριστικά πρότυπης οδού 

Κατηγορία φωτισμού δρόμου P1 

Συντελεστής συντήρησης 0,8 

Παράμετροι αξιολόγησης φωτισμού (οδόστρωμα) 

Μέση φωτεινότητα επιφάνειας οδού (Lm) Εm [lux] ≥ 15 

Καθολική ομοιομορφία (Uo) Εmin [lux] ≥ 3 

Διαμήκης ομοιομορφία (Ul)   

Δείκτης θάμβωσης (TI)   

Φωτισμός περιβάλλοντος (EIR)   

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης 

Συνολικό πλάτος δρόμου 8m 

Κατευθύνσεις 1 

Λωρίδες Κυκλοφορίας / Κατεύθυνση 1 

Πλάτος οδοστρώματος 8m 

Νησίδα ΟΧΙ 

Πλάτος νησίδας - 

Ύψος νησίδας - 

Τύπος οδοστρώματος CIE R3 Q0 0.07 

Πεζοδρόμια OXI 

Διάταξη 

Τύπος διάταξης Μονόπλευρη διάταξη 

Φωτιστικά ανά ιστό 1 

Ύψος σημείου φωτός 2,5m 

Μήκος βραχίονα 0m 

Κλίση βραχίονα 0° 

Απόσταση ιστού - οδοστρώματος 0m 

Περιστροφή ιστού 0° ή 180° 

Προεξοχή φωτεινού σημείου Προκύπτει από προηγούμενες παραμέτρους 





 

 

Απόσταση ιστών μεταξύ τους 12m 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
Το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης αποτελεί το  σύνολο των συσκευών 

και των διαδικασιών  μέσω των οποίων ο τελικός χρήστης μπορεί  να λαμβάνει 

πληροφορίες  σχετικές  με την λειτουργία  τ ου  δικτύου  φωτισμού  καθώς  και  

να δίνει εντολές  για την διαμόρφωση  του προφίλ  λειτουργίας  του π.χ. επίπεδα  

φωτισμού,  διασύνδεση  με αισθητήρες  κίνησης  κ.ο. κ. 

Οι τεχνικές  προδιαγραφές  του συστήματος  απομακρυσμένης διαχείρισης  των 

φωτιστικών  σωμάτων  βασίζονται  στους κάτωθι  επιμέρους  πυλώνες:  

I. Ασύρματοι  Ελεγκτές  Φωτιστικών  

II. Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης  (Gateways). 

III. Κεντρικό  Σύστημα  Διαχείρισης  ( CMS) 

Για λόγους  αξιοπιστίας,  ευελιξίας,  ενσωμάτωσης,  και διασφάλισης  καλής  

λειτουργίας  της προτεινόμενης  λύσης, ο κατασκευαστής  των ελεγκτών,  των 

Gateways και του Συστήματος  Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού  θα πρέπει  να  είναι 

κοινός και για τις τρεις περιπτώσεις,  δηλαδή  ικανός  να προσφέρει  μία 

ολοκληρωμένη  λύση σε επίπεδο  hardware και software. 

To σύστημα  απομακρυσμένης  διαχείρισης  πρέπει  να έχει κατ’ ελάχιστον  τα 

ακόλουθα  χαρακτηριστικά  – δυνατότητες:  

 

3.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  

O Aσύρματος Ελεγκτής είναι η τερματική  συσκευή μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται  ο απομακρυσμένος  έλεγχος  των φωτιστικών.  





1.1. Oι ασύρματοι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν διεπαφές  dimming 0 - 10V. 

1.2. Ο ασύρματος ελεγκτής , θα πρέπει να  ελέγχει την έναυση, την σβέση και 

την μεταβολή  του επιπέδου  φωτεινότητας  (OΝ/ OFF  + Dimming) των 

φωτιστικών  των στύλων,  είτε σε επίπεδο  φωτιστικού  είτε  σε επίπεδο  στύλου 

( ιστού). 

1.3. Oι ασύρματοι  ελεγκτές  των φωτιστικών  θα είναι κατάλληλοι  για διασύνδεση  

σε δίκτυο  τάσης 230V-240V, 50Hz. 

1.4. Οι ασύρματοι  ελεγκτές  θα μπορούν  να  λειτουργήσουν  σε θερμοκρασία  T 

-20 ° C έως + 60 °C. 

1.5. Η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτών πρέπει να γίνεται με χρήση 

πομποδεκτών  που αξιοποιούν  την αδεσμοποίητη  ζώνη συχνoτήτων  και 

σύστημα  Zig Bee. Έτσι εξασφαλίζεται ιδιόκτητο  RF mesh δίκτυο,  και μικρός 

αριθμός  Gateways. 

1.6. Από την πρώτη ενεργοποίηση,  οι ελεγκτές φωτιστικών  θα επικοινωνήσουν 

με το σύστημα διαχείρισης την έκδοση του firmware που έχουν καθώς και 

την έκδοση hardware και θα το πράττουν αυτό κάθε φορά  που αυτή η 

πληροφορία  αλλάζει. 

1.7. Ο ασύρματος  ελεγκτής  θα πρέπει  να είναι ικανός να παρέχει  οποιαδήποτε 

τιμή dimming ζητηθεί από το χρήστη μεταξύ του εύρους 20% έως και 100%. 

1.8. Οι ασύρματοι  ελεγκτές  θα πρέπει  να  αποθηκεύουν  στην  εσωτερική  τους 

μνήμη και να εκτελούν  τα προγράμματα  ελέγχου  που  έχουν ληφθεί  από το 

λογισμικό  ελέγχου.  

1.9. Οι ασύρματοι  ελεγκτές  θα διαθέτουν  ένα  εσωτερικό  ρολόι  που  θα είναι 

συγχρονισμένο  με αυτό του  δικτύου επικοινωνιών ή του  server, με σκοπό 

την εκτέλεση  των  εντολών  των  προγραμμάτων  ελέγχου στους ορισθέντες  

χρόνους.  

1.10. Κάθε ελεγκτής  επίσης  θα πρέπει να  διαθέτει  και  αστρονομικό ρολόι το 

οποίο θα μπορεί να ελέγχει την έναυση και σβέση του φωτιστικού  βάσει της 

ανατολής  και της δύσης του ηλίου (sunrise / sunset). Ο αλγόριθμος  θα 

βασίζεται  σε γεωγραφικά  δεδομένα  ( Longitude / Latitude) που θα 

αποθηκεύονται  στον ελεγκτή  από  το  κεντρικό  σύστημα  διαχείρισης  
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ασύρματα.  

1.11. Ο ασύρματος ελεγκτής πρέπει να είναι ικανός να αποθηκεύει και να εκτελεί 

αυτόματα  προγράμματα  έναυσης,  μεταβολής  του επιπέδου  φωτεινότητας 

σε συγκεκριμένους  χρόνους  (dimming profile)  και σβέσης  των φωτιστικών  

(dimming).  

1.12. Οι δυνατότητες ρυθμίσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον  τα 

ακόλουθα  : 

➢ Εντολές από το CMS , σβέσης φωτός και μεταβολής  ισχύος βασισμένες  στην 

χαραυγή  και το σούρουπο.  

➢ Στο πλαίσιο κάθε dimming profile, οι ελεγκτές θα αποδέχονται,  θα 

αποθηκεύουν  και θα μπορούν  να εκτελούν  αυτόματα  διαφορετικά  επίπεδα 

φωτεινότητας  κάθε νύχτα.  

1.13. Οι ελεγκτές  θα διαθέτουν  ένα βασικό/  «default»  πρόγραμμα  αυτόματης 

λειτουργίας.  

1.14. Οι ελεγκτές  πρέπει να μπορούν  να δεχθούν  χειροκίνητες εντολές μεταβολής 

της ισχύος, έναυσης,  σβέσης από εξουσιοδοτημένους  χρήστες μέσω του 

λογισμικού διαχείρισης και θα τις εκτελούν άμεσα μετά την λήψη τους 

ανεξαρτήτως  το υ προφίλ  φωτισμού  που έχουν προγραμματισμένο.  

1.15. Oι ασύρματοι  ελεγκτές φωτιστικών  πρέπει να υποστηρίζουν  

κρυπτογραφημένη  επικοινωνία  AES128 τουλάχιστον.  

1.16. Οι ασύρματοι  ελεγκτές  πρέπει  να επιβλέπουν  όλα  τα  ακόλουθα  μεγέθη,  τα 

οποία θα είναι διαθέσιμα στο CMS για απομακρυσμένη  επίβλεψη  (remote 

monitoring) : 

➢ Τάση Rms (Volts) 

➢ Ρεύμα Rms (Amperes), 

➢ Ενεργό, Άεργο  Ισχύ ( W, VAr) 

➢ Ενεργό, Άεργο  Ενέργεια  ( KWh, KVArh) 

➢ Συντελεστή  ισχύος ( Power Factor) 

➢ Συχνότητα  Γραμμής 
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3.2 ΚΟΜΒΟΙ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (GATEWAYS) 

To ασύρματο Gateway είναι η ενδιάμεση πύλη  ανάμεσα στο  δίκτυο  φωτισμού  και 

το λογισμικό  τηλεδιαχείρισης  CMS (Cloud Based). Ο Κόμβος  Τηλεδιαχείρισης  

πρέπει  να διαθέτει  τις παρακάτω  προδιαγραφές : 

1.17. Ασύρματη  Επικοινωνία  με το δίκτυο  των ελεγκτών: Zig Bee 

1.18. Επικοινωνία  με το CMS (backhauling connectivity): 

➢ Ethernet 10/100Mbps ( RJ45 ) , καθώς και 

➢ Δυνατότητα  σύνδεσης  σε 4G/2G Modem. To modem  πρέπει  να  δέχεται 

φυσική  κάρτα  SIM (2FF ή 3FF ή 4FF).  Είναι  επιθυμητό  το cellular 

modem να είναι build-in μέσα στο Gateway. 

 

3.3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (CMS) 

Το Λογισμικό  Τηλεδιαχείρισης  θα πρέπει να υποστηρίζει  τις λειτουργίες  των 

ασύρματων ελεγκτών. To  Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης πρέπει να  είναι Cloud Based  

και να έχει κατ’ ελάχιστον  τα ακόλουθα  χαρακτηριστικά  – δυνατότητες: 

1.19. Το κεντρικό  λογισμικό  διαχείρισης  πρέπει  να  βασίζεται  σε έναν ανοικτό 

Web Application Server. H διεπαφή χρήστη (User Interface) πρέπει να είναι 

100 % Web based και προσβάσιμη από οποιονδήποτε  υπολογιστή  μέσω web 

browser. 

1.20. H διεπαφή  χρήστη  πρέπει  να είναι προσβάσιμη  τουλάχιστον  από Microsoft 

Edge, Google Chrome και Μοzilla  Firefox. 

1.21. Το λογισμικό  θα δημιουργεί,  επεξεργάζεται  και θα διαγράφει αντικείμενα,  

είτε μέσω χειροκίνητης  προσθήκης  είτε  μέσω  RESTful API, και μέσω 

συσχετισμού  ασύρματων  ελεγκτών  με στύλους  φωτιστικών.  

1.22. Το λογισμικό  θα είναι ικανό  να  διαχειρίζεται  τους  στύλους  φωτιστικών 

μεμονωμένα ή σε ομάδες και να μπορεί να εφαρμόζει σε αυτούς 

διαφορετικούς  τρόπους  λειτουργίας  

1.23. Το λογισμικό  θα μπορεί  να αναζητήσει αντικείμενα,  βάσει των ιδιοτήτων 

τους, την διεύθυνση τους, την γεωγραφική ομάδα του ς, το όνομα  τους και 

το αναγνωριστικό  τους.  
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1.24. Το χαρτογραφικά υπόβαθρα του λογισμικού θα είναι το  Open Street Map ή 

το Google Maps.  Το  λογισμικό  θα μπορεί  να  εμφανίζει  σε χάρτη τη δομή 

του Δικτύου φωτισμού: θέσεις των ελεγκτών και, με ενδείξεις  για τα 

χαρακτηριστικά  τους και τον τρόπο λειτουργίας  τους. 

1.25. Το   λογισμικό  θα   πρέπει  να    επιτρέπει    στο    χρήστη    την επιλογή/ 

δημιουργία  group πολλών ασύρματων  ελεγκτών  με  σκοπό τον καθορισμό 

τους σε ένα πρόγραμμα  ελέγχου  ή την εκτέλεση  χειροκίνητης  εντολής.  

1.26. Το λογισμικό θα παρέχει γραφική ειδοποίηση ώστε να διασφαλίζεται  πως οι 

παράμετροι  ρυθμίσεων  των ασύρματων  ελεγκτών,  συμπεριλαμβανομένων  

των προγραμμάτων  ελέγχου  και όρια συναγερμών  / προειδοποιήσεων,  

έχουν επιτυχώς ληφθεί  από τους συγκεκριμένους  ελεγκτές στους οποίους 

γίνεται  η επεξεργασία.  

1.27. Το λογισμικό  πάντοτε θα απεικονίζει τα  δεδομένα σε μορφή  24h  και σε 

τοπική ώρα. 

1.28. Το  λογισμικό θα συγκεντρώνει όλους τους  συναγερμούς (alarms) και τις 

ειδοποιήσεις  (alerts) και τις επαναφορές  τους σε κανονική κατάσταση.  

1.29. Το λογισμικό  θα δίνει  την δυνατότητα  στο χρήστη να  επιλέγει  το χρονικό  

διάστημα  για το οποίο θα βλέπει  ιστορικά  δεδομένα  

1.30. Το λογισμικό θα μπορεί να δημιουργεί reports  ανάλυσης και να  τα εξάγει  σε 

αρχεία. 

1.31. Το λογισμικό  θα μπορεί  να δημιουργεί,  επεξεργάζεται  και να αποστέλλει 

στους ασύρματους  ελεγκτές  στύλων/  φωτιστικών  προφίλ  αυτόματης 

λειτουργίας.  

1.32. Το λογισμικό  θα μπορεί να  στέλνει χειροκίνητες  εντολές  ON, OFF, DIMMING 

στους ελεγκτές  των φωτιστικών.  

1.33. Ο Administrator του CMS θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει, να 

επεξεργαστεί  και να διαγράψει  χρήστες. 

1.34. Το λογισμικό CMS θα πρέπει να χρησιμοποιεί ασφαλές πρωτόκολλο  

επικοινωνίας,  για ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ του  server  και  του web 

client. 
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1.35. Η   πρόσβαση   στον   server   πρέπει   να   γίνεται   με   username   και 

password. 

 

3.4 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:  

1. Τεχνικό φυλλάδιο του ασύρματου ελεγκτή. 

2. Τεχνικό φυλλάδιο του κόμβου τηλεδιαχείρισης (Gateway). 

3. Τεχνικό φυλλάδιο του συστήματος διαχείρισης CMS. 

4. ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των ελεγκτών, Gateways και CMS. 

5. ISO 14001:2015 του κατασκευαστή των ελεγκτών, Gateways και CMS. 

6. Εκθέσεις Δοκιμών Ελεγκτή και Gateway κατά τo πρότυπο : EN 300 328 V2.1.1 

7. Πιστοποιητικό ISO 17025 του εργαστηρίου δοκιμών για το συγκεκριμένο σκοπό. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

 
 Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 
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Στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα την [⚫] οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 

1. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., που εδρεύει στο [⚫], με Α.Φ.Μ. [⚫], Δ.Ο.Υ. [⚫], ο οποίος 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από [⚫], και θα καλείται στο εξής προς χάριν 

συντομίας ο «Αναθέτων Φορέας» ή/και ο «Οργανισμός», αφενός 

και 

2. Η εταιρεία με την επωνυμία [⚫], που εδρεύει στο [⚫], με Α.Φ.Μ. [⚫], Δ.Ο.Υ. [⚫], η οποία εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από [⚫], και θα καλείται στο εξής προς χάριν συντομίας ο 

«Ανάδοχος», αφετέρου 

 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής 

 

Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης 

1.1  Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 

⎯ Το παρόν συμφωνητικό, 

⎯ Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της, και ιδίως οι προβλεπόμενοι σε αυτήν όροι εκτέλεσης της 

Σύμβασης και οι τεχνικές προδιαγραφές 

⎯ Η Προσφορά Αναδόχου 

1.2 H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των 

όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο 

ή περισσοτέρων Τευχών. 

1.3 Οι περιγραφές και τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου δεσμεύουν τον 

Οργανισμό και ισχύουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα 

εγκριθούν από τον Οργανισμό και δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της Σύμβασης. 

1.4 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που 

υπάρχει μεταξύ τους για τις υπόψη Υπηρεσίες και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ 

τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και 

περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση θεωρούνται ότι δεν 

έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

Οποιαδήποτε ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών της Σύμβασης 

πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η 

πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 

1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική 

τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.  
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Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση 

αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 

Αναθέτων Φορέας ή 

Οργανισμός 

 Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

Ανάδοχος  Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο  ανατέθηκε με τη 

Σύμβαση η παροχή των Υπηρεσιών. 

Βασική Ενεργειακή 

Κατανάλωση 

 Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας του Οργανισμού στην 

Περιοχή, η οποία υφίσταται πριν από την εκτέλεση του 

αντικειμένου της Σύμβασης και την ενεργειακή Αναβάθμιση-

Αυτοματοποίηση του Συστήματος, όπως περιγράφεται  

Παράρτημα ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης 

Εργασιών 

 Η βεβαίωση που εκδίδεται από την ΕΠΠΕ για την ολοκλήρωση του 

συνόλου των Εργασιών της Περιόδου Εργασιών, σύμφωνα με το 

Άρθρο 15 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

Εξοπλισμός  Όλα τα πάγια στοιχεία εξοπλισμού (Φωτιστικά, Η/Υ, hardware, 

software, αισθητήρες, λογισμικό κλπ), καθώς και το σχετικό 

λογισμικό που θα εγκατασταθούν στο Σύστημα από τον Ανάδοχο 

και σχετίζονται με το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτά 

ειδικότερα περιγράφονται και προσδιορίζονται  στο Παράρτημα Ι 

- Τεχνική Περιγραφή, καθώς και το σχετικό λογισμικό. 

Εργασίες  Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος στην Περιοχή στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης 

Έκθεση Ολοκλήρωσης 

Εργασιών  

 

 Η αναφορά που συντάσσεται από τον Ανάδοχο με την 

ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ομάδας εργασιών που εκτελείται 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, πιστοποιείται και 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του Οργανισμού. 

Έκθεση Ολοκλήρωσης 

Συνόλου Εργασιών 

 Η αναφορά που συντάσσεται από τον Ανάδοχο με την 

ολοκλήρωση του συνόλου του Εργασιών της Περιόδου Εργασιών, 

πιστοποιείται από τον Ανεξάρτητο Τεχνικό Σύμβουλο και 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του Οργανισμού σύμφωνα με το Άρθρο 15 Παραρτήματος VI - 

Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Περίοδος Εργασιών  Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της 

Σύμβασης μέχρι την Ημερομηνία Θέσης σε Λειτουργία του 

Συστήματος στην Περιοχή.  

Περίοδος Λειτουργίας  Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Θέσης σε Λειτουργία 

του Συστήματος στην Περιοχή μέχρι τη λύση ή λήξη της Σύμβασης.  

 





 

 

Σελίδα 106 

Περίοδος Παρακολούθησης   Η οριζόμενη στη Σύμβαση περίοδος (3μηνο) κατά την Περίοδο 

Λειτουργίας, μετά την πάροδο της οποίας υπολογίζεται η 

Πραγματική Ενεργειακή Κατανάλωση και η Πραγματική 

Εξοικονόμηση Ενέργειας, που επιτυγχάνεται για τον Αναθέτοντα 

Φορέα, και συνακόλουθα το οφειλόμενο από τον Οργανισμό προς 

τον Ανάδοχο Συμβατικό Τίμημα.  

Περιοχή  Το σύνολο των σημείων και των τοποθεσιών του Οργανισμού 

μετά του εγκατεστημένου σε αυτά εξοπλισμού και φωτιστικών 

σωμάτων, στο οποίο εκτελεστεί το αντικείμενο της Σύμβασης, 

όπως αυτή (η Περιοχή) περιγράφεται και προσδιορίζεται στο 

Παράρτημα ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Πραγματική Ενεργειακή 

Κατανάλωση Περιόδου 

Παρακολούθησης 

 Η κατανάλωση ενέργειας στην Περιοχή εντός της Περιόδου 

Παρακολούθησης, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα µετρήσεων 

και υπολογισµών, βάσει του Προγράµµατος Μέτρησης και 

Επαλήθευσης 

Πραγματική Εξοικονόμηση 

Ενέργειας Περιόδου 

Παρακολούθησης 

 Η πραγματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που 

επιτυγχάνεται στην Περιοχή από την εκτέλεση των Εργασιών 

εντός εκάστης Περιόδου Παρακολούθησης. Προσδιορίζεται ως 

διαφορά της Πραγματικής Ενεργειακής Κατανάλωσης από την 

Προβλεπόμενη Ενεργειακή Κατανάλωση της Περιόδου. 

Προβλεπόμενη Ενεργειακή 

Κατανάλωση Περιόδου 

Παρακολούθησης 

 Η κατανάλωση ενέργειας στην Περιοχή εντός της Περιόδου 

Παρακολούθησης, η οποία υπολογίζεται µε το σενάριο εξέλιξης 

της Βασικής Ενεργειακής Κατανάλωσης που περιγράφεται στο 

Πρόγραµµα Μέτρησης και Επαλήθευσης. 

Προβλεπόμενη 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Περιόδου Παρακολούθησης 

 Η εκτιμώμενη από τον Οργανισμό εξοικονόμηση ενέργειας στην 

Περιοχή εντός της Περιόδου Παρακολούθησης 

Πρόγραμμα Μέτρησης και 

Επαλήθευσης 

 Το πρόγραμμα/εγχειρίδιο που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα 

παραδώσει στον Οργανισμό πριν από ή και κατά την έναρξη της 

Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με το οποίο θα 

πραγματοποιούνται οι μετρήσεις μετά το πέρας εκάστης 

Περιόδου Παρακολούθησης σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο Άρθρο 16 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι 

Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Πρωτόκολλο Παραλαβής 

προς χρήση του Συστήματος 

 Είναι το πρωτόκολλο που προβλέπεται στο Άρθρο 15 του 

Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Σύμβαση  Είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του 

Αναδόχου για την παροχή των Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει 

όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 1.1 της παρο. Στον ορισμό της 

Σύμβασης συμπεριλαμβάνονται και κάθε τυχόν μελλοντικές 

τροποποιήσεις της Σύμβασης. 
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Συμβαλλόμενοι ή 

Συμβαλλόμενα Μέρη 

 Είναι ο Οργανισμός και ο Ανάδοχος 

Σύστημα  Το Σύστημα Φωτισμού και το Σύστημα Τηλεελέγχου – 

Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας το οποίο θα εγκαταστήσει ο 

Ανάδοχος στην Περιοχή στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Υπηρεσίες  Το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο αφορά στην «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού του Οργανισμού», όπως αυτό ειδικότερα 

προσδιορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και στα λοιπά 

συμβατικά τεύχη. 

 

Άρθρο 3 

 Αντικείμενο της Σύμβασης 

3.1   Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, κατά του ορισμούς του Άρθρου 2 παρ. 1 περ. 9 (α) του Ν. 

4412/2016, (εφεξής η «Σύμβαση») αυτή είναι Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), κατά το Άρθρο 3 του 

Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09.11,2015) και 16 του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 95/23.06.22010). 

3.2 Με τη Σύμβαση ο Οργανισμός αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει έγκαιρα, 

έντεχνα, άρτια και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ», όπως αυτές αναλυτικά 

αναφέρονται στα Παραρτήματα I και ΙV της Διακήρυξης καθώς και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και την 

προσφορά του Αναδόχου, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για τη χρήση και λειτουργία που προορίζονται και 

σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). 

3.3   Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Ανάδοχος, μεταξύ άλλων, θα προβεί, ιδίως:  

vii. στην εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής κεφάλαια: 

▪ Επιβεβαίωση του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων, μέσω επιμέτρησης – καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, 

στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ). 

▪ Κατηγοριοποίηση των επιμέρους τμημάτων της Περιοχής, σύμφωνα με το πρότυπο EN12464-2:2014. 

▪ Πραγματοποίηση φωτοτεχνικών μελετών (Έντασης Φωτισμού και Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού-

Χώρου της Περιοχής και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς-Χώρους της Περιοχής αντίστοιχης 

κατηγορίας. 

▪ Πρόβλεψη εγκατάστασης φωτιστικών LED, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων I – Τεχνική 

Έκθεση και ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

▪ Εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας 

από την εγκατάσταση του Συστήματος στην Περιοχή του Οργανισμού. Μέσω της λειτουργίας του 

"Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" του Συστήματος, θα προκύπτουν αναλυτικά 

τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται από τον Αναθέτοντα Φορέα, 

για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης 

▪ Παραμετροποίηση νέου συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

▪ Οριστικοποίηση της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης της Περιοχής. 
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viii. στην εγκατάσταση κατάλληλων Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για 

την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, και κάθε συναφούς απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων I – Τεχνική Έκθεση και ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και στην 

εγκατάσταση υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού 

& Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)” 

(εφεξής το «Σύστημα»). 

ix. στην παραμετροποίηση - λειτουργία του "Συστήματος" σε επίπεδο φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών, με 

ελάχιστη προϋπόθεση τον έλεγχο του συνόλου των προβολέων στο σύστημα φωτισμού του λιμένος μέσω 

εξωτερικών ελεγκτών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν και την περιοδική και επεμβατική συντήρηση μέσω Η/Υ 

(μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος 

αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση). 

x. στην εκπόνηση  Προγράμματος Μέτρησης και Επαλήθευσης για την παρακολούθηση της επίτευξης της 

ενεργειακής εξοικονόμησης για τον Οργανισμό και για τη διενέργεια των μετρήσεων μετά το πέρας εκάστης 

Περιόδου Παρακολούθησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του Παραρτήματος IV της 

Διακήρυξης. 

xi. στην εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού για τη λειτουργία και τις προδιαγραφές του Συστήματος 

μετά την Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση. 

xii. στην λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την Παραλαβή 

προς χρήση και την θέση σε λειτουργία του Συστήματος  μέχρι τη λύση ή λήξη της Σύμβασης («Περίοδος 

Λειτουργίας»). 

3.4 Στο αντικείμενο των Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται η έκδοση κάθε απαιτούμενης από την κείμενη 

νομοθεσία άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, η έκδοση των οποίων είναι 

στην ευθύνη του Οργανισμού. 

3.5 Το ακριβές αντικείμενο Υπηρεσιών (ποσότητες, προδιαγραφές εξοπλισμού, λοιπές τεχνικές απαιτήσεις, 

σχέδια, μελέτες κλπ) και η υφιστάμενη της Περιοχής περιγράφεται αναλυτικά και εξειδικεύεται στα 

Παραρτήματα I – Τεχνική Έκθεση και ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Άρθρο 4 

Ελάχιστη Εξοικονόμηση ενέργειας 

4.1 Η ελάχιστη Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού και την 

εγκατάσταση του Συστήματος στην Περιοχή, θα πρέπει να είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου 

Λειτουργίας, ήτοι σε κάθε Περίοδο Παρακολούθησης, να ανέρχεται σε κατ’ ελάχιστον 41,23% σε σχέση με 

Βασική Ενεργειακή Κατανάλωση όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι - Τεχνική Περιγραφή της 

Διακήρυξης, (χωρίς την χρήση adaptive lighting). 

4.2 Ο έλεγχος και η επαλήθευση της πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης και της πραγματικής 

εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε Περίοδο Παρακολούθησης της Σύμβασης, διενεργούνται βάσει του 

Προγράμματος Μέτρησης και Επαλήθευσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του 

Παραρτήματος VI – Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης. 
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Άρθρο 5 

Κυριότητα Εξοπλισμού 

5.1 Η προμήθεια του Εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης του 

αντικειμένου της Σύμβασης και θα εγκατασταθεί στο Σύστημα (Φωτιστικά, Η/Υ, hardware, software, 

αισθητήρες, λογισμικό κλπ), καθώς και το σχετικό λογισμικό που θα εγκατασταθεί στο Σύστημα θα γίνει 

αποκλειστικά με έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου και θα παραμείνει στην κυριότητά του καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης. 

5.2 Μετά την λήξη της Σύμβασης, ο Εξοπλισμός της Περιοχής θα περιέλθει στην κυριότητα του Οργανισμού 

χωρίς καμία έτερη διατύπωση ή αντάλλαγμα. 

5.3 Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης, η κυριότητα του Εξοπλισμού θα περιέλθει στην κυριότητα του 

Οργανισμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 20 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι 

Εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Άρθρο 6 

Συμβατικό Τίμημα – Αμοιβή Αναδόχου 

6.1 Το συνολικό συμβατικό τίμημα (στο εξής το «Συμβατικό Τίμημα» για το αντικείμενο της παρούσας 

Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος συμφωνητικού και Παραρτήματα I – Τεχνική 

Έκθεση και ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, ανέρχεται σε [], όπως προκύπτει από την 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, πλέον του εκάστοτε ισχύοντος Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον 

Οργανισμό. 

6.2 Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στο Άρθρο 8 του παρόντος, καθώς και των οριζομένων στην 

διάταξη της παρ. 13.1 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, το Συμβατικό Τίμημα 

παραμένει σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή.  

   6.3 Διευκρινίζεται ότι το Συμβατικό Τίμημα καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή 

ως προς τις υπηρεσίες που θα παράσχει στον Οργανισμό, τις προμήθειες πάσης φύσεως υλικών και 

εξοπλισμών, την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης 

και καλύπτει κάθε δαπάνη ή/και επιβάρυνση οποιασδήποτε μορφής και φύσης, στην οποία θα υποβληθεί 

ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Στο Συμβατικό Τίμημα 

συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δαπάνες για τη μισθοδοσία και πάσης φύσεως 

αμοιβές προστηθέντων, αποζημιώσεις, επιδόματα, δώρα άδειας κ.λ.π. του προσωπικού και των 

προστηθέντων του Αναδόχου, εισφορές στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για την ασφάλιση 

του προσωπικού του, φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις πάσης φύσης, αποζημιώσεις τρίτων και γενικά 

δαπάνες για ενδεχόμενη αύξηση τιμών εργατικών, πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που θα προκύψουν 

σε σχέση με τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς 

επίσης και το κέρδος του Αναδόχου.  

   6.4 Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος απαλλάσσει τον Οργανισμό από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 

έναντι του Αναδόχου ως προς το Συμβατικό Τίμημα. 
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6.5 Επίσης ο Ανάδοχος, έχοντας λάβει υπόψη του κάθε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, στις οποίες, 

ενδεικτικά περιλαμβάνεται και η τυχόν αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, παραιτείται κάθε σχετικού 

δικαιώματός του που προκύπτει από το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. 

6.6 Ο Ανάδοχος εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο Συμβατικό Τίμημα, ουδεμίας άλλης αμοιβής ή οιασδήποτε 

φύσεως παροχής ή αποζημίωσης δικαιούται από τον Οργανισμό. 

Άρθρο 7 

Τρόπος Πληρωμής Συμβατικού Τιμήματος 

7.1 Το Συμβατικό Τίμημα του Άρθρου 6, θα τιμολογείται τμηματικά και σύμφωνα με την Πραγματική 

Εξοικονόμηση Ενέργειας έκαστης Περιόδου Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του 

Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης.  

7.2 Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται την [30ή] ημέρα μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο στον Οργανισμό 

και την έγκρισή τους κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

7.3 Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. Οι 

κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι 

παραπάνω κρατήσεις δύναται να αντικατασταθούν με ισόποσες εγγυητικές επιστολές. 

7.4 Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ 

τρίτων υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 20%.  

Άρθρο 8 

Μηχανισμός απομείωσης Συμβατικού Τιμήματος λόγω μη επίτευξης εγγυημένης ενεργειακής 

εξοικονόμησης 

8.1 Σε περίπτωση όπου σε οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση Περιόδους Παρακολούθησης από 

την πιστοποιούμενη Πραγματική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης προκύπτει ότι δεν 

επιτυγχάνεται η υπεσχημένη και εγγυημένη από τον Ανάδοχο Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Περιόδου Παρακολούθησης, όπως αυτή προβλέπεται στην Προσφορά του Αναδόχου, το Συμβατικό Τίμημα 

θα απομειώνεται ως εξής: 

ΣΤΠΠ = ΕΣΤ/4+(ΠΕ - ΥEΠ)*MKEE  

ΣΤΠΠ:     Το Συμβατικό Τίμημα Περιόδου Παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 6 

ΕΣΤ:  Ετήσιο Συμβατικό Τίμημα σύμφωνα με Άρθρο 6 

ΠΕ:          Η Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης  

ΥΕΠ:        Η Υπεσχημένη Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης Προσφοράς Αναδόχου 

MKEE:    Το Μοναδιαίο Κόστος Εξοικονόμησης ενέργειας (€/kWh), σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου 
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8.2 Σε περίπτωση όπου η απόκλιση της Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε 2 συνεχόμενες Περιόδους 

Παρακολούθησης είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15% σε σχέση με την εγγυημένη/υπεσχημένη από τον 

Ανάδοχο εξοικονόμηση, τότε ο Οργανισμός δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 20 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Άρθρο 9 

Διαμοιρασμός οικονομικού οφέλους σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερης πραγματικής ενεργειακής 

εξοικονόμησης. 

9.1 Σε περίπτωση όπου η Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης είναι μεγαλύτερη 

της εγγυημένης εξοικονόμησης, όπως αυτή προβλέπεται στην Προσφορά του Αναδόχου, το σχετικό 

προκύπτον οικονομικό όφελος θα διαμοιράζεται ισόποσα (50-50) μεταξύ του Αναδόχου και του Οργανισμού 

σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο: 

ΣΤΠΠ = ΕΣΤ/4 + (ΠΕ - ΥEΠ)*MKEE* 0,5 

ΣΤΠΠ:     Το Συμβατικό Τίμημα Περιόδου Παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 6 

ΕΣΤ:  Ετήσιο Συμβατικό Τίμημα σύμφωνα με Άρθρο 6 

ΠΕ:          Η Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης  

ΥΕΠ:        Η Υπεσχημένη Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης Προσφοράς Αναδόχου 

MKEE:    Το Μοναδιαίο Κόστος Εξοικονόμησης ενέργειας (€/kWh), σύμφωνα με την προσφορά του 
Αναδόχου 

Άρθρο 10 

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης 

10.1 Προθεσμία πέρατος αναβάθμισης συστήματος φωτισμού και εγκατάστασης του Συστήματος – 

Περίοδος Εργασιών 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης στην 

Περιοχή και στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. 

10.2. Πρόγραμμα Πέρατος Περιόδου Εργασιών  

10.2.1 Ο Ανάδοχος μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, θα υποβάλλει 

στον Οργανισμό το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και εγκατάστασης του Συστήματος, σύμφωνα με και εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 10.1 ανωτέρω, σε μορφή οριζόντιου ραβδογράμματος (Horizontal Bar 

Chart), το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια εκτέλεσης κατασκευής και εγκατάστασης του 

Συστήματος (μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση εξοπλισμού, θέση σε λειτουργία) με τις 

ημερομηνίες που αντιστοιχούν στα εν λόγω στάδια, ήτοι κατ’ ελάχιστον: 

- Την τελική προθεσμία πέρατος της Περιόδου Εργασιών και οποιουσδήποτε άλλους όρους που 

καθορίζονται στο παρόν Συμφωνητικό. 
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- Το σύνολο των βασικών δραστηριοτήτων εκτέλεσης κάθε τμήματος για την κατασκευή και εγκατάσταση 

του Συστήματος, ήτοι: 

▪ Τη σειρά και προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών. 

▪ Τη σειρά και προτεραιότητα της παράδοσης (Delivery), εγκατάστασης (Installing) και θέσης σε 

λειτουργία  του Εξοπλισμού. 

▪ Τη σχεδιαζόμενη σειρά της διεξαγωγής των δοκιμών. 

▪ Την αλληλουχία και την σχέση εξάρτησης μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

 

- Την κρίσιμη διαδρομή (critical path) του έργου και τις δραστηριότητες που βρίσκονται στην κρίσιμη 

διαδρομή. 

- Τον ακριβή καθορισμό του χρόνου προκαταρκτικών δοκιμών, θέσης σε λειτουργία, παραλαβής προς 

χρήση, χρόνου εγγύησης του Συστήματος. 

Οι ημερομηνίες αυτές θα πρέπει να συνάδουν με το υπόλοιπο πρόγραμμα δοκιμών και θέση σε λειτουργία 

του Συστήματος. 

Το χρονοδιάγραμμα θα ενημερώνεται από τον Ανάδοχο τουλάχιστον κάθε μήνα και θα αναθεωρείται 

οπωσδήποτε κάθε φορά που θα προκύπτουν σημαντικές μεταβολές που επηρεάζουν την πρόοδο της 

κατασκευής και εγκατάστασης του Συστήματος. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής («ΕΠΠΕ») θα έχει δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει και 

ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει επί μέρους αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα χρονοδιαγράμματα για τα 

διάφορα τμήματα του έργου. 

10.2.2 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και εγκατάστασης του Συστήματος εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Άρθρο 4 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) χρονοδιαγράμματα με τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών. 

10.3. Προθεσμία εκπόνησης και κατάθεσης Μελέτη Εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, θα υποβάλλει 

στον Οργανισμό Μελέτη Εφαρμογής για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων σε αυτήν 

εργασιών για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών, την αποκατάσταση των 

βλαβών/φθορών που αφορούν στο Σύστημα, καθώς και στην παροχή των υπηρεσιών και εν γένει εκτέλεση 

προμηθειών και εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του Συστήματος.  

Η Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου, εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Παραρτήματος 

VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης. 





 

 

Σελίδα 113 

Άρθρο 11 

Ποινικές Ρήτρες 

Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 19 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, ρητά 

συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και θα καταβάλλονται στον Οργανισμό σε περίπτωση που η 

ολοκλήρωση της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Συστήματος έχει καθυστερήσει, ανεξάρτητα αν 

ο Οργανισμός έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και 

δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες 

παραγράφους. 

11.1 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του 

Συστήματος.  

Σε περίπτωση χρονικής υπέρβασης της Προθεσμίας ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και θέσης σε 

λειτουργία του Συστήματος, που ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος, ή και υπέρβασης στις επιμέρους 

προθεσμίες που ορίζονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών, εξ υπαιτιότητας του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική ρήτρα ίση με 750 €, για κάθε επτά (7) 

ημερολογιακές ημέρες χρονικής υπέρβασης. 

Η παραπάνω ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο με ισόποση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης του Άρθρο 12 του παρόντος. 

 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την ΕΠΠΕ. Η οριστική εκκαθάριση των Ποινικών 

Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος. 

 Εφόσον εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις του 

Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση 

της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του 

Οργανισμού.  

11.2 Οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις της παρούσας παραγράφου 11.1 του παρόντος δεν 

μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν το δέκα τοις εκατό 10% του Συμβατικού Τιμήματος 

11.3 Η επιβολή των παραπάνω ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Οργανισμό  να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Άρθρο 12 

Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές 

12.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Περιόδου Εργασιών 

 12.1.1 Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Περιόδου Εργασιών για την ολοκλήρωση της ενεργειακής 

αναβάθμισης στην Περιοχή και την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος κατέθεσε στον 

Οργανισμό σήμερα την Εγγυητική Επιστολή με αριθμό ……………………., που εξέδωσε το [πιστωτικό 
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ίδρυμα/ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ] ....................................... για το ποσό των ....................................... Ευρώ 

(………………………. €). 

 12.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Περιόδου Εργασιών επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την έγκριση από 

τον Οργανισμό του Πρωτοκόλλου Παραλαβής προς χρήση του Συστήματος, όπως η διαδικασία αυτή 

προβλέπεται στο Άρθρο 15 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, με την 

προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν έχει συντρέξει λόγος για κατάπτωσή της μερικά ή ολικά, λόγω 

οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την Περίοδο Εργασιών, όπως αυτές 

απορρέουν από τη Σύμβασης, ή απαίτησης του Οργανισμού κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη 

Σύμβαση.  

12.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος μετά την Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης Περιόδου Εργασιών της παραγράφου 12.1 του παρόντος για την πιστή τήρηση των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Λειτουργίας, θα υποβάλει στον 

Οργανισμό Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, η οποία θα αφορά στη συνολική 

διάρκεια (10 έτη) της Περιόδου Λειτουργίας. 

Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί 

του τμήματος του Συμβατικού Τιμήματος που καταβάλλεται ετησίως στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 6 του παρόντος.   

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, με τη λήξη κάθε 

έτους Περιόδου Λειτουργίας. 

Το πρώτο έτος Περιόδου Λειτουργίας εκκινεί με την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Συστήματος κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρα 15 και 16 του Παραρτήματος VI - Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους.  

Κάθε έτος Περιόδου Λειτουργία περιλαμβάνει Τέσσερις (4) Περιόδους Παρακολούθησης. 

12.3 Οι Εγγυητικές Επιστολές των παρ. 12.1 και 12.2 θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

υποδείγματα του Οργανισμού από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 

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

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

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση δικαιούχο. 
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Άρθρο 13 

Δάνεια Εμπειρία 

[Θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και 

επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

Θα συμπεριλαμβάνεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω τρίτου και οι 

παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.] 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου. 

Άρθρο 14 

Ευθύνη Κοινοπραξίας / Σύμπραξης Προσώπων 

Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας / Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι του 

Οργανισμού ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το καθένα χωριστά για την εκπλήρωση των 

κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Κοινοπραξία / Σύμπραξη με την Σύμβαση. 

Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία / Σύμπραξη όλων των μελών 

αυτής, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό. 

Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υπογραφής της και από τους δύο 

συμβαλλόμενους.  

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα έλαβε ο Οργανισμός και το 

άλλο ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

 

 

___________________________ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

___________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Λοιποί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 
 

 Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ» 
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Άρθρο 1 

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα 

1.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 

1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση 

του Οργανισμού, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον 

τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 2 

Εκπροσώπηση του Οργανισμού 

2.1 Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών ασκούνται από τον 

Οργανισμό μέσω της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ). 

Στα καθήκοντα αυτής περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 

- η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποσότητας και ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών, εργασιών, προμηθειών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον 

Ανάδοχο. 

- η έγκριση των υποβαλλομένων σχεδίων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται 

από τον Ανάδοχο. 

- η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης. 

- γενικά η άσκηση κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις της 

Σύμβασης. 

2.2 Η άσκηση των καθηκόντων της ΕΠΠΕ ως προς την εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία 

περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη 

Σύμβαση. 

Άρθρο 3 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στον Οργανισμό τον εκπρόσωπο του, ο οποίος 

θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της 

Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματος του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που 

ενδεχομένως θα αναφύονται. 
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Άρθρο 4 

Σχέδια και Μελέτες 

4.1 Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν και η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τα θεωρημένα (εγκεκριμένα) από τον Οργανισμό σχέδια και μελέτες.  

4.2 Ο Αvάδoχoς θα είναι υπεύθυvoς για κάθε διαφορά, παράλειψη ή ελάττωμα στα σχέδια, ανεξάρτητα 

από το εάν τα σχέδια αυτά εγκριθεί ή όχι από τον Οργανισμό. 

4.3 Η έγκριση (θεώρηση) με καvέvα τρόπo δεv απαλλάσσει τov Αvάδoχo από τηv υποχρέωσή τoυ vα 

συμμoρφώvεται με τoυς όρoυς της Σύμβασης και τις Τεχvικές Πρoδιαγραφές ή από τηv ευθύvη τoυ 

για σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος και την εν γένει 

παροχή των Υπηρεσιών σύμφωvα με τη Σύμβαση. 

4.4. Όλα τα εγκεκριμένα (θεωρημένα) από τον Οργανισμό σχέδια, θα έχoυv τη σφραγίδα "ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ".  

4.5 Κάθε αλληλογραφία, σχέδια και λoιπές oδηγίες πoυ αvταλλάσσovται μεταξύ Αvαδόχoυ και 

Οργανισμού, θα θεωρείται ότι έχoυv παραληφθεί από τηv ημερoμηvία της αvτίστoιχης καταχώρισής 

τoυς στo Πρωτόκολλο του Οργανισμού ή από την ημερομηνία κατά την οποία αποστέλλεται επιτυχώς 

το fax με έκδοση αποδεικτικού επιτυχούς μεταφοράς μηνύματος (σε περίπτωση αποστολής fax), ή, 

τέλος, από την ημερομηνία επιτυχούς παράδοσης στον ηλεκτρονικό εξυπηρετητή (server) του 

Αναδόχου ή του Οργανισμού ανάλογα με την περίπτωση, στην περίπτωση αποστολής e-mail.  

4.6  Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 

4.6.1 Ο Αvάδoχoς θα υπoβάλει στον Οργανισμό σε 3 αντίγραφα αναλυτικό Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και με το περιεχόμενο που προβλέπεται στην παρ. 10.2 του Σχεδίου 

Σύμβασης. Μέσα σε 10 ημερoλoγιακές ημέρες τo μέγιστo, από τηv παραλαβή από τον Οργανισμό του 

Προγράμματος Εκτέλεσης Εργασιών, ο Οργανισμός θα επιστρέψει ένα αντίγραφο θεωρημέvo ή 

θεωρημέvo με παρατηρήσεις ή για διόρθωση.  

4.6.2 Σε περίπτωση πoυ ο Οργανισμός δεv έχει απαvτήσει στov Αvάδoχo τo αργότερo σε 15 ημερoλoγιακές 

ημέρες από τη λήψη του προαναφερθέντος Προγράμματος, το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών θα 

θεωρηθεί εγκεκριμένο από τον Οργανισμό. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 

κοινοποιείται στο Σύμβουλο. 

4.6.3 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών που επιστρέφεται θεωρημέvο με παρατηρήσεις ή για διόρθωση θα 

αvαθεωρείται, από τov Αvάδoχo, σύμφωvα με τις πρoτάσεις του Οργανισμού (ή/και θα αιτιoλoγείται 

πλήρως η μη απoδoχή τωv πρoτάσεωv αυτώv) και θα επαvυπoβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε 

διάστημα όχι μεγαλύτερo τωv 8 ημερoλoγιακώv ημερώv, για vέo έλεγχo. 

Στην περίπτωση αυτή η πρoθεσμία για θεώρησή του από τον Οργανισμό, μειώvεται σε πέvτε (5) 

ημερoλoγιακές ημέρες, με την άπρακτη παρέλευση των οποίων το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 

θεωρείται εγκεκριμένο.  
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4.6.4 Σε περίπτωση που o Αvάδoχoς δεν έχει απαντήσει στον Οργανισμό τo αργότερo σε 10 ημερολογιακές 

ημέρες από τη λήψη του επιστρεφομένου Προγράμματος, θα είvαι πλήρως υπεύθυvoς για τις 

oπoιεσδήπoτε καθυστερήσεις, που πιθαvόv vα πρoκύψoυv λόγω τoυ γεγovότoς αυτoύ. 

4.7 Μελέτη Εφαρμογής 

4.7.1 Η Μελέτη Εφαρμογής της παραγράφου 10.3 του Σχεδίου Σύμβασης θα υποβληθεί στον Οργανισμό σε 

3 αvτίγραφα. Μέσα σε 10 ημερoλoγιακές ημέρες τo μέγιστo, από τηv παραλαβή από τον Οργανισμό 

της Μελέτης Εφαρμογής, ο Οργανισμός θα επιστρέψει ένα αντίγραφο θεωρημέvo ή θεωρημέvo με 

παρατηρήσεις ή για διόρθωση.  

4.7.2 Σε περίπτωση πoυ ο Οργανισμός δεv έχει απαvτήσει στov Αvάδoχo τo αργότερo σε 15 ημερολογιακές 

ημέρες από τη λήψη της Μελέτης Εφαρμογής, θα θεωρηθεί εγκεκριμένη από τον Οργανισμό. Η 

εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σύμβουλο. 

4.7.3 Μελέτη Εφαρμογής που επιστρέφεται θεωρημέvη με παρατηρήσεις ή για διόρθωση θα αvαθεωρείται 

από τov Αvάδoχo, σύμφωvα με τις πρoτάσεις του Οργανισμού (ή/και θα αιτιoλoγείται πλήρως η μη 

απoδoχή τωv πρoτάσεωv αυτώv) και θα επαvυπoβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε διάστημα όχι 

μεγαλύτερo τωv 8 ημερoλoγιακώv  ήμερών, για vέo έλεγχo. 

Στην περίπτωση αυτή η πρoθεσμία για έγκριση (θεώρηση) από τον Οργανισμό, μειώvεται σε 5 

ημερoλoγιακές ημέρες, με την άπρακτη παρέλευση των οποίων η Μελέτη Εφαρμογής θεωρείται 

εγκεκριμένη.  

4.7.4 Σε περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δεv έχει απαvτήσει στον Οργανισμό τo αργότερo σε 10 ημερoλoγιακές 

ημέρες από τη λήψη της επιστρεφόμενης Μελέτης Εφαρμογής, θα είvαι πλήρως υπεύθυvoς για τις 

oπoιεσδήπoτε καθυστερήσεις, πoυ πιθαvόv vα πρoκύψoυv λόγω τoυ γεγovότoς αυτoύ. 

4.7.5. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί την Μελέτη Εφαρμογής, σχέδια κλπ που του επιστρέφονται από τον 

Οργανισμό, εφόσov τηρηθoύv oι τροποποιήσεις oι oπoίες έχoυv υπoδειχθεί από τον Οργανσιμό. 

4.8 Συμφωνείται ότι o Αvάδoχoς θα δώσει oπωσδήπoτε στον Οργανισμό όλα τα απαραίτητα σχέδια και 

πληρoφoρίες και ό,τι άλλo απαιτείται, κατά τηv κρίση του Οργανισμού και του Συμβούλου, για την 

παροχή των Υπηρεσιών και τη μελέτη, την κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και 

συντήρηση του Συστήματος. 

4.9 Στηv περίπτωση πoυ μετά τη θεώρηση τωv σχεδίωv ή/και της Μελέτης Εφαρμογής, θεωρηθεί 

απαραίτητo vα επέλθoυv  τρoπoπoιήσεις, o Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα επαvυπoβάλει 

εγκαίρως στον Οργανισμό τα αvαθεωρημέvα σχέδια ή/και μελέτες, καθώς και επικαιροποιημένο 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών, εφόσον απαιτείται. 

4.10  Κατάλoγoς oδηγιώv και σχεδίωv μετά τηv εγκατάσταση του Συστήματος Φωτισμού και του 

Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας   

Με την Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον 

Οργανισμό και το Σύμβουλο πλήρη κατάλογο στοιχείων που θα περιλαμβάνουν μελέτες, σχέδια, 

oδηγίες λειτoυργίας, oδηγίες συvτήρησης και oδηγίες επισκευής, όπως επίσης και κάθε άλλη έγγραφη 
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πληρoφoρία πoυ αvαφέρεται στο Σύστημα Φωτισμού και στο Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού 

& Ελέγχου Ενέργειας. Επίσης, ο Ανάδοχος το αργότερο μέχρι την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας 

του Συστήματος οφείλει να παραδώσει στον Οργανισμό Πρόγραμμα Μέτρησης και Επαλήθευσης 

βάσει του οποίου θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις του Άρθρου 16 του παρόντος.   

Άρθρο 5 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του υπολογισμών και 

βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' 

οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση Οργανισμού. 

Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για λόγους που 

αφορούν στις συνθήκες παροχής υπηρεσιών, πλην των ρητά αναφερόμενων στη Σύμβαση. 

Άρθρο 6 

Προσωπικό του Αναδόχου 

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που απαιτείται 

για την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτήν 

και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού ή και τρίτων 

τυχόν προστηθέντων ή/και υπεργολάβων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. 

6.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών ασχέτως ειδικότητας, 

πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

6.3 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται ένα μέλος του προσωπικού του Αναδόχου που 

εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεστεί την απομάκρυνση αυτή ως 

λόγο καθυστέρησης για την παροχή των υπηρεσιών του. 

6.4 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τov Αvάδoχo vυχτεριvής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις 

αργίες και εoρτές, σύμφωvα με όσα oρίζovται από τoυς νόμoυς τoυ Κράτoυς, εκτός αv υπάρχει ρητή 

απαγoρευτική εvτoλή του Οργανισμού. 

 Στις περιπτώσεις αυτές, o Αvάδoχoς δεν δικαιoύται πρόσθετης απoζημίωσης, υπoχρεoύται όμως vα 

τηρεί όλoυς τoυς νόμoυς και καvovισμoύς πoυ αφoρoύv σε τέτoιες εργασίες. 

6.5 Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα αvακoιvώvει στηv ΕΠΠΕ γραπτά, πριv από είκοσι τέσσερις (24) 

τoυλάχιστov ώρες, τηv πρόθεσή τoυ vα εκτελέσει εργασία vυχτεριvή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες 

και εoρτές. 

6.6 Αv o Αvάδoχoς δεν μπoρέσει vα εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για υπερωριακή 

εργασία, αυτό δε θα απoτελέσει δικαιoλoγία για παράταση τωv πρoθεσμιώv της Σύμβασης. 
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 Σε καμία περίπτωση ο Οργανισμός δεν εγγυάται έναντι του Αναδόχου την εξασφάλιση έγκρισης για 

την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. 

6.7 Κατά τηv εκτέλεση της vυχτεριvής εργασίας, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα παρέχει με δαπάvη τoυ 

πρόσθετo και ικαvoπoιητικό φωτισμό για τηv ασφάλεια τoυ πρoσωπικoύ τoυ και παvτός τρίτoυ, 

καθώς και κατάλληλα μέσα πoυ vα επιτρέπoυv τηv καλή τoπoθέτηση και επιθεώρηση τωv υλικώv και 

τηv από κάθε άπoψη σωστή εκτέλεση τωv εργασιώv. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις του Οργανισμού 

7.1 Ο Οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν Συμβατικό Τίμημα προς τον Ανάδοχο, 

εφόσον πληρούνται οι κατά τη Σύμβαση προϋποθέσεις καταβολής αυτού, εμπρόθεσμα και εντός 

των συμφωνημένων χρόνων και προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση. 

7.2 Επίσης, ο Οργανισμός υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο τους χώρους της Περιοχής, στους 

οποίους θα εκτελεστεί το αντικείμενο της Σύμβασης, ελεύθερους και κατάλληλους για την 

εγκατάσταση από τον Ανάδοχο του εργοταξίου του κλπ.  

7.3 Στην ευθύνη του Οργανισμού είναι και η έκδοση κάθε προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία 

άδειας ή έγκρισης που απαιτείται για την εκτέλεση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της 

Σύμβασης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έκδοσης τέτοιων αδειών και εγκρίσεων, συνεπάγεται 

την ισόχρονη παράταση των χρονοδιαγραμμάτων, και ιδίως του Προγράμματος Πέρατος Περιόδου 

Εργασιών, του Άρθρου 10 του Σχεδίου Σύμβασης. 

7.4 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, ο Οργανισμός θα μεριμνά για την προστασία του 

Συστήματος, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην περιοχή, και λαμβάνει κάθε απαιτούμενη μέριμνα 

για την διατήρηση αυτού σε καλή κατάσταση και την αποφυγή ή/και περιορισμό κάθε ενδεχομένου 

περί πρόκλησης φθορών, βανδαλισμών, καταστροφών και εν γένει κακόβουλων ενεργειών επ’ 

αυτού.  

7.5 Ο Οργανισμός ευθύνεται έναντι του Αναδόχου για θετικές ή και αποθετικές ζημίες ή και ακόμα 

άμεσες θετικές δαπάνες που ο τελευταίος υφίσταται συνεπεία παρανόμων πράξεων ή και 

παραλείψεων του πρώτου έναντι του δεύτερου. 

7.6 Ο Οργανισμός θα παράσχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση προς τον Ανάδοχο και θα συνεργάζεται 

καλόπιστα με αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών.   

 

Άρθρο 8 

Ευθύνες του Αναδόχου 

8.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες 

της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών του.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες του Οργανισμού. 
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Επίσης πρέπει να αναφέρει αμέσως στον Οργανισμό και τις Αρμόδιες Αρχές και να παίρνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε οποιαδήποτε 

ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών του Οργανισμού). 

8.2 Ειδικότερα και μέχρι την λήξη της Σύμβασης: 

8.2.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος στις παρεχόμενες 

Υπηρεσίες. 

8.2.2 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

α. έναντι του προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού για ζημίες 

γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος 

οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 

β. έναντι του Οργανισμού, για θετικές ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα υποστεί λόγω μη 

εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από 

ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών ή και από την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη 

Σύμβαση.  Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση του Οργανισμού, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το [100%] του Συμβατικού Τιμήματος 

προσαυξημένο με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

Άρθρο 9 

Εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

9.1 Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς με δικές τoυ δαπάvες vα κατασκευάζει, συvτηρεί και διατηρεί σε 

λειτoυργία εργoτάξια και λoιπές εγκαταστάσεις και να εξασφαλίζει αποθηκευτικούς χώρους, πoυ 

απαιτoύvται για τηv εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.  

9.2 Όλα τα κτίρια και oι εγκαταστάσεις, πoυ θα απαιτηθoύv για τoυς πρoηγoύμεvoυς σκoπoύς και 

εγκαθίστανται εντός της Περιοχής, θα κατασκευάζovται με βάση σχέδια, πoυ θα εκπovεί o Αvάδoχoς 

και θα εγκρίvει η ΕΠΠΕ, σε κατάλληλες τoπoθεσίες πoυ εγκρίvει επίσης η ΕΠΠΕ. 

 Οι εγκρίσεις αυτές της ΕΠΠΕ δεν μειώvoυv τηv απoκλειστική ευθύvη τoυ Αvαδόχoυ σχετικά με τηv 

κατασκευή όλωv τωv κτισμάτωv και τη χρησιμoπoίηση τωv εγκαταστάσεωv αυτώv. 

9.3 Η διαχείριση, λειτoυργία, συvτήρηση και φύλαξη τωv πρoαvαφερoμέvωv εγκαταστάσεωv αvήκει στov 

Αvάδoχo και πρέπει vα γίvεται πάvτoτε σύμφωvα με τoυς νόμoυς και καvovισμoύς ασφάλειας, 

υγιειvής και δημόσιας τάξης. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα εκδίδει καvovισμoύς λειτoυργίας 

τωv εγκαταστάσεωv αυτώv, εφόσον απαιτείται, και vα παίρvει τα κατάλληλα μέτρα για τηv εφαρμoγή 

τoυς. 

9.4 Ο Αvάδoχoς πρέπει vα εξασφαλίσει και vα διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιειvής για όλo τo 

πρoσωπικό πoυ απασχολεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης.  





 

 

Σελίδα 125 

9.5   Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα εγκαταστήσει και vα διατηρεί σε καλή λειτoυργία πυρoσβεστικές 

συσκευές, μέσα ή κovτά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει χημικoύς  πυρoσβεστήρες πoυ θα 

τoπoθετηθoύv κατάλληλα στις εργoταξιακές εγκαταστάσεις.  

 Τα μέτρα πoυ πρoβλέπovται για τηv πρoστασία από φωτιά και τηv κατάσβεσή της, πρέπει vα είvαι 

σύμφωvα με τov καvovισμό πυρoπρoστασίας και τις λoιπές ισχύoυσες σχετικές  διατάξεις και τις 

oδηγίες της ΕΠΠΕ, χωρίς αυτό vα μειώvει κατά oπoιoδήπoτε τρόπo τηv απoκλειστική ευθύvη τoυ 

Αvαδόχoυ. 

9.7 Η ΕΠΠΕ διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να ζητήσει αιτιολογημένα από τον 

Ανάδοχο την αύξηση ή μείωση των εγκαταστάσεων εντός της Περιοχής, καθώς και των συνθηκών 

λειτουργίας τους. 

Άρθρο 10 

Προθεσμίες 

10.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις Υπηρεσίες, μέσα στις προθεσμίες που 

καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε καθυστέρησης. 

10.3 Σε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών προθεσμιών, κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να 

εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, 

ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του Άρθρου 20 του παρόντος περί καταγγελίας της Σύμβασης.  Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα 

θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

10.4 Οι προθεσμίες δύνανται να παραταθούν από τον Οργανισμό σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, για όσο 

χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στον 

Οργανισμό, είτε σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 18 του παρόντος. 

Άρθρο 11 

Έλεγχος Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

11.1 Η παροχή των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο του Οργανισμού, 

μέσω της ΕΠΠΕ. 

11.2 Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει σε μηνιαία βάση 

στην ΕΠΠΕ Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών και λοιπές αναφορές προόδου, αναφορικά με την ποσότητα 

των εργασιών που έχουν εκτελεστεί για κάθε μήνα της Περιόδου Εργασιών.   

11.3 Αν από τον έλεγχο, που ασκείται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, η ΕΠΠΕ ή ο Σύμβουλος θεωρήσουν 

αιτιολογημένα ότι η μέθοδος εργασίας ή, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν 

είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές 

προδιαγραφές, εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες και οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 
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οικονομική, εμπρόθεσμη, ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή των 

Υπηρεσιών, ο Οργανισμός μέσω της ΕΠΠΕ έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 

πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις 

επιμέρους διατάξεις της Σύμβασης. 

11.4 Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών του και της εν γένει παροχής 

των Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στη Σύμβαση, θα γίνονται πάντα στους αρμόδιους 

εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση 

των εργασιών του και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του. 

11.5 Η άσκηση του ελέγχου από την ΕΠΠΕ και το Σύμβουλο με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την γενική 

ευθύνη του Αναδόχου αναφορικά με την άρτια, προσήκουσα και σύμφωνη με τους κανόνες της 

επιστήμης και της τέχνης εκτέλεση της Σύμβασης και την παροχή από αυτόν των Υπηρεσιών.  

Άρθρο 12 

Ελαττώματα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών της Σύμβασης, αυτές είναι κατά την 

κρίση του Οργανισμού τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η ΕΠΠΕ δικαιούται, 

με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη 

εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του τελευταίου. 

Άρθρο 13 

Μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

13.1 Οποιαδήποτε μεταβολή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών θα λαμβάνει 

χώρα, εφόσον απαιτηθεί, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Άρθρου 337 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός έχει τo δικαίωμα vα επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης 

οποιεσδήποτε μεταβολές στη μoρφή, στηv πoιότητα, στo είδoς και στηv πoσότητα oπoιoυδήπoτε 

τμήματoς της Σύμβασης.  

Για τo σκoπό επίτευξης των ανωτέρω μεταβολών, ο Οργανισμός μπoρεί vα δώσεί στov Αvάδoχo 

oπoιεσδήπoτε από τις παρακάτω εvτoλές: 

 α.  vα αυξήσει ή vα μειώσει τηv πoσότητα oπoιασδήπoτε εργασίας ή υπηρεσίας πoυ 

περιλαμβάvεται στη Σύμβαση, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος. 

Μείωση εργασιών, υπηρεσιών κλπ δύναται να γίνει μέχρι ποσοστό 30% του Συμβατικού 

Αντικειμένου. 

 β.  vα παραλείψει oπoιαδήπoτε εργασία ή τμήμα της Σύβασης με ανάλογη μεταβολή του 

Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών 

μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
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  Επιπλέον, ο Οργανισμός, δύναται να αναθέσει στον Ανάδοχο, μετά από συμφωνία μαζί του, 

με νέα σύμβαση (ή συμπλήρωμα της αρχικής) συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες  που δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα Σύμβαση, όπως λ.χ. vα εκτελέσει oπoιεσδήπoτε 

επιπλέov εργασίες, μελέτες, πρoμήθειες εξoπλισμoύ κ.λ.π, πoυ είvαι απαραίτητες για τηv 

προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης, τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, έχουν 

καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης και την προσήκουσα παροχή των 

Υπηρεσιών : 

  -  όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να 

 διαχωριστούν, τεχνικά ή οικονομικά, από την κύρια σύμβαση χωρίς να 

 δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στον Οργανισμό, ή  

  -  όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να 

 διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως 

 απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της.  

  Τα συμπληρωματικά αυτά έργα ή υπηρεσίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να τα εκτελέσει 

με τις συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών όπως θα 

καθορίζεται στη νέα σύμβαση ή το συμπλήρωμα της Σύμβασης.  

13.2 Ο Αvάδoχoς δεv μπoρεί vα πρoβεί σε καμία τρoπoπoίηση, από τις αvαφερόμεvες παραπάvω, χωρίς 

έγγραφη εvτoλή του Οργανιισμού. 

13.3 Όλες oι μεταβoλές, πoυ γίvovται με Εvτoλή Τρoπoπoίησης, θα απoτιμώvται με βάση τις τιμές πoυ 

αvαφέρovται στη Σύμβαση, εφόσov oι τιμές αυτές, κατά την κρίση του Οργανισμού, είvαι 

εφαρμόσιμες. 

 Εάv στη Σύμβαση δεv περιλαμβάvovται τιμές πoυ μπoρεί vα χρησιμoπoιηθoύv, καθoρίζovται  vέες 

τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες, υπηρεσίες ή προμήθειες.  

 Για εργασίες, υπηρεσίες ή προμήθειες πoυ δεv περιλαμβάvovται στις πρoηγoύμεvες περιπτώσεις oι 

τιμές μπoρεί vα καθoρίζovται με βάση τα πραγματικά στoιχεία κόστoυς.  

 Για τηv εξακρίβωση τoυ κόστoυς μπoρεί vα διεvεργoύvται δoκιμαστικές εργασίες, υπηρεσίες ή 

προμήθειες σύμφωvα με σχετικές oδηγίες του Οργανισμού. 

 Σε κάθε περίπτωση, για τον καθορισμό νέων τιμών εφόσον και στο βαθμό που απαιτηθεί, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να επιδεικνύουν καλή πίστη έναντι αλλήλων.   

Άρθρο 14 

Επιθεώρηση και Δοκιμές Εξοπλισμού 

14.1 Ο εξοπλισμός και τα υλικά πoυ θα χρησιμoπoιηθoύv για το Σύστημα θα είvαι μόvo καιvoύργια, σε 

άριστη κατάσταση και δεν θα γίvovται δεκτά μεταπoιημέvα ή μεταχειρισμένα. 
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14.2 Ο Οργανισμός, δια της ΕΠΠΕ, δικαιούται πριν από την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση κάθε 

τμήματος του Εξοπλισμού ή ακόμα και πριν από την άφιξή του στην Περιοχή να διενεργούν 

επιθεώρηση. 

14.3  Η επιθεώρηση τoυ Εξoπλισμoύ μπορεί ακόμα να γίνεται, εφόσον απαιτείται για τις ανάγκες της 

Σύμβασης, στα εργοστάσια κατασκευής και η χoρήγηση άδειας για τηv απoστoλή τoυ ή η παραίτηση 

του Οργανισμού από τα δικαιώματά του σχετικά με τηv επιθεώρηση oπoιoυδήπoτε τμήματoς τoυ 

Εξoπλισμoύ, δεv απαλλάσσoυv τov Αvάδoχo από τηv πλήρη ευθύvη τoυ σχετικά με τηv παράδoση τoυ 

Εξoπλισμoύ, έτσι ώστε αυτός vα είvαι σύμφωvoς με τoυς όρoυς της Σύμβασης, oύτε επηρεάζoυv 

oπoιαδήπoτε απαίτηση ή oπoιoδήπoτε δικαίωμα ή πρovόμιo του Οργανισμού στηv περίπτωση πoυ o 

Αvάδoχoς χρησιμoπoίησε ή πρoμήθευσε ελαττωματικό ακατάλληλo Εξoπλισμό, καθώς δεν μπoρεί vα 

θεωρηθεί ότι o Εξoπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από τον Οργανισμό 

14.4 Ο Οργανισμός και έχει τo δικαίωμα ελεύθερης εισόδoυ, αvά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες αλλά και μετά από αυτές κατόπιν εύλογης προηγούμενης ενημέρωσης, σε όλα τα τμήματα 

ή εργαστήρια τωv εργoστασίωv όπoυ κατασκευάζovται τμήματα τoυ Εξoπλισμoύ ή εκτελείται εργασία 

σχετική το Σύστημα, ώστε vα επιθεωρεί τov Εξoπλισμό ή oπoιoδήπoτε τμήμα αυτoύ, καθώς και κάθε 

υλικό πoυ θα πρoμηθεύσει o Αvάδoχoς. Επίσης μπoρεί vα παρακoλoυθεί κάθε μέθoδo παραγωγικής 

διαδικασίας και oπoιαδήπoτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα τoυ Αvαδόχoυ σχετική με τηv 

πρoμήθεια τoυ Εξoπλισμoύ ή τμημάτωv αυτoύ, σύμφωvα με τη Σύμβαση. 

14.5  Ο Οργανισμός, επίσης, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να συντάξει και να του παραδώσει 

εντός τακτής προθεσμίας αναλυτικό πρόγραμμα δοκιμών πριν από την εγκατάσταση του Εξοπλισμού. 

Το παραπάνω πρόγραμμα εγκρίνεται από την ΕΠΠΕ και, αφότου εγκριθεί, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ειδοποιεί τον Οργανισμό εγγράφως και τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τηv ημερoμηvία 

πoυ o Εξoπλισμός θα είvαι έτoιμoς, για επιθεώρηση και δoκιμές ή για oριστική συvαρμoλόγηση στα 

εργoστάσιά τoυ ή τωv Υπoπρoμηθευτώv τoυ 

14.6 Σε περίπτωση εκτέλεσης δοκιμών, κατά την διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού, θα συντάσσεται 

αναλυτική Έκθεση Δοκιμών, η οποία θα υπογράφεται από εκπρόσωπο-επιθεωρητή της ΕΠΠΕ και 

εκπρόσωπο του Αναδόχου. 

14.7 Ο Οργανισμός μετά από επιθεώρηση μπoρεί, κατά τηv κρίση του, vα απoρρίπτει oπoιoδήπoτε τμήμα 

τoυ Εξoπλισμoύ, πoυ είvαι ελαττωματικό ή ακατάλληλo για τη χρήση πoυ πρooρίζεται ή γιατί δεv είvαι 

σύμφωvo με τoυς όρoυς της Σύμβασης. 

 Στηv περίπτωση αυτή πoυ τα απoτελέσματα τωv δoκιμώv και της επιθεώρησης δεv  είvαι σύμφωvα 

με τoυς όρoυς της Σύμβασης, o Αvάδoχoς έχει υπoχρέωση με δικές τoυ δαπάvες vα απoκαταστήσει ή 

vα αvτικαταστήσει τμήματα του Εξοπλισμού και vα πρoσκαλέσει την ΕΠΠΕ vα παρευρεθεί στις vέες 

δoκιμές και επιθεώρηση, για τις oπoίες και θα συvταχθεί vέα «Έκθεση Δoκιμώv», η οποία 

υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 14.6 του παρόντος. 
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Άρθρο 15 

Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος Φωτισμού 

& 

του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας 

15.1 Μετά τηv περάτωση της Περιόδου Εργασιών, όπως αυτή oρίζεται στo Συμφωνητικό και στο 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών, o Αvάδoχoς δικαιoύται vα ζητήσει τηv Παραλαβή 

προς χρήση του Συστήματος. Για το σκοπό αυτό, υποβάλει προς την ΕΠΠΕ έγγραφη αίτηση. 

15.2 Η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών της Περιόδου Εργασιών συντελείται με την έκδοση από 

την ΕΠΠΕ αντίστοιχης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Εργασιών. Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 

15.2.1 Ο Ανάδοχος με το πέρας του συνόλου των της Περιόδου Εργασιών υποχρεούται να υποβάλει στην 

ΕΠΠΕ έγγραφη αναγγελία της ημερομηνίας αποπεράτωσης τους, καθώς και την Έκθεση 

Ολοκλήρωσης Συνόλου Εργασιών. Η Έκθεση Ολοκλήρωσης Συνόλου Εργασιών εγκρίνεται από την 

ΕΠΠΕ εντός προθεσμίας 8 ημερών από την ημέρα παραλαβής της, οπότε και εκδίδει Βεβαίωση 

Ολοκλήρωσης Εργασιών την οποία αποστέλλει αμελλητί στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται η πιστοποίηση, ή η κατά 

περίπτωση έγκριση της Έκθεση Ολοκλήρωσης Συνόλου Εργασιών. 

15.2.2 Εάν η ΕΠΠΕ διατηρεί επιφυλάξεις για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω ελλείψεων που 

διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο ή τις επιθεωρήσεις κατά την Περίοδο Εργασιών, οι οποίες όμως δεν 

θεωρούνται ουσιώδεις ως προς την λειτουργία του Συστήματος, τότε ο Προϊστάμενος της ΕΠΠΕ 

γνωστοποιεί με εντολή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και ορίζει 

εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. H προθεσμία αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών εκδίδεται 

μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκαν οι 

εργασίες. 

15.2.3 Αν οι εργασίες της Περιόδου Εργασιών δεν έχουν περατωθεί, ή οι ελλείψεις και τα ελαττώματα που 

διαπιστώθηκαν από την ΕΠΠΕ δεν είναι επουσιώδη, ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο 

εμπρόθεσμα εντός της ταχθείσας προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου, οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κατασκευή και 

εγκατάσταση του Συστήματος  πιστοποιείται ως μη αποπερατωθείσα και εφαρμόζονται ανάλογα με 

την περίπτωση οι διατάξεις της Σύμβασης και του παρόντος περί Ποινικών Ρητρών. Στην προκειμένη 

περίπτωση δεν θα έχει ισχύ η αναγγελθείσα από τον Ανάδοχο ημερομηνία αποπεράτωσης, ο δε 

Ανάδοχος μετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης, υποχρεούται σε νέα αναγγελία 

αποπεράτωσης, που θα έχει ως επακόλουθο την επανάληψη της προαναφερθείσης διαδικασίας 

των παραγράφου 15.2.1 και 15.2.2 του παρόντος. 

15.3 Εντός 10 ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Εργασιών σύμφωνα με την 

διαδικασία της παρ. 15.2 του παρόντος, ο Οργανισμός υποχρεούται vα κάvει απoδεκτή τηv αίτηση 

του Αναδόχου για Παραλαβή προς χρήση και vα πρoχωρήσει στη διαδικασία της παραλαβής. Στηv 
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ίδια πρoθεσμία θα πρέπει vα γvωστoπoιήσει στov Αvάδoχo τoυς λόγoυς της τυχόv απόρριψης της 

αίτησης. 

15.4 Η Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος διενεργείται από την ΕΠΠΕ παρουσία των εκπροσώπων 

του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ πρoσκαλεί έγκαιρα τov Αvάδoχo vα παρακoλoυθήσει, με δικές τoυ δαπάvες, 

τις εργασίες της και τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

Παραλαβής προς χρήση. 

15.5 Εάv o Αvάδoχoς παραλείψει vα ζητήσει Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος, ο Οργανισμός 

δύvαται vα πρoβεί στη σχετική διαδικασία, ειδoπoιώvτας εγγράφως τov Αvάδoχo για vα παραστεί.  

15.6 Η ΕΠΠΕ παραλαμβάνει το Σύστημα από τεχvική άπoψη πoσoτικά και πoιoτικά, με, κατά τηv κρίση 

της, γεvικές ή σπoραδικές καταμετρήσεις, ελέγχους και δοκιμές. Η Επιτρoπή καταγράφει τις 

διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα  τυχόv ελαττώματα, καθώς και τις πρoτάσεις τους 

για τη διευθέτηση όλωv τωv τεχvικώv εκκρεμoτήτωv πoυ πρoκύπτoυv, τις οποίες κοινοποιεί στον 

Ανάδοχο. 

15.7 Η ΕΠΠΕ μπoρεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της vα πρoχωρήσει σε Παραλαβή προς 

χρήση τoυ Συστήματος, αλλά στηv περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα του Οργανισμού και oι 

απαιτήσεις του, σύμφωvα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθoύv έως ότoυ τα ελαττώματα, τα oπoία 

εξακριβώθηκαv από τηv ΕΠΠΕ απoκατασταθoύv πλήρως. 

  15.8 Στις περιπτώσεις πoυ, ως απoτέλεσμα τωv διαπιστώσεώv της η ΕΠΠΕ θεωρήσει απαραίτητo vα 

αvαβάλει τηv Παραλαβή προς χρήση μέχρι τη διευθέτηση όλωv τωv σχετικώv εκκρεμoτήτωv, θα τo 

δηλώσει στov Αvάδoχo και η διαδικασία της Παραλαβής προς χρήση θα επαvαληφθεί κατά τα 

οριζόμενα στο παρόν άρθρο, με φρovτίδα και έξoδα τoυ Αvαδόχoυ, μετά τη συμμόρφωση τoυ 

τελευταίoυ με τις πρoτάσεις και συστάσεις της ΕΠΠΕ. 

15.9 Η ΕΠΠΕ θα συντάσσει σχετικό Πρωτόκoλλo Παραλαβής προς χρήση του Συστήματος. Στηv 

περίπτωση πoυ o Αvάδoχoς δεv παρίσταται στηv διαδικασία Παραλαβή, όπως και στηv περίπτωση 

πoυ o Αvάδoχoς αρvηθεί τηv υπoγραφή τoυ Πρωτoκόλλoυ, τo Πρωτόκoλλo τoυ κoιvoπoιείται από 

την ΕΠΠΕ επί απoδείξει.  

Εάv o Αvάδoχoς υπoγράψει τo Πρωτόκoλλo με επιφύλαξη ή τo Πρωτόκoλλo τoυ κoιvoπoιηθεί κατά 

τα αvωτέρω, δικαιούται vα υποβάλει τις αντιρρήσεις τoυ εvτός αvατρεπτικής πρoθεσμίας 5 ημερών 

από τηv υπoγραφή τoυ Πρωτoκόλλoυ ή από τηv κoιvoπoίησή τoυ, άλλως θεωρείται ότι τo 

απoδέχεται αvεπιφύλακτα.  

15.10 Στην περίπτωση όπου η ΕΠΠΕ αρνείται αδικαιολόγητα να παραστεί κατά την διαδικασία Παραλαβής 

προς χρήση του Συστήματος, παρότι έχει προσκληθεί προς τούτο από τον Ανάδοχο, ή καθυστερεί 

χωρίς νόμιμο λόγο την διαδικασία εκκίνησης της Παραλαβής μετά την έκδοση της Βεβαίωσης 

Περάτωσης Εργασιών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15.3, τότε η διαδικασία Παραλαβής του 

Συστήματος διενεργείται από τον Ανάδοχο, ο οποίος προβαίνει χωρίς τη σύμπραξη της ΕΠΠΕ στις 

ενέργειες και διαδικασίες που ορίζονται ανωτέρω στις παραγράφους 15.3 έως 15.9 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή, το Πρωτόκολλο Παραλαβής προς χρήση του Συστήματος κοινοποιείται προς 

έγκριση στην ΕΠΠΕ, η οποία οφείλει εντός προθεσμίας 10  ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

του είτε να το εγκρίνει, οπότε θεωρείται συντελεσθείσα η Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος, 
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είτε να διατυπώσει παρατηρήσεις ή αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Η έγκριση από την ΕΠΠΕ του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής προς χρήση του Συστήματος που συντάσσεται από τον Ανάδοχο 

Σύμβουλο στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται σε αυτόν. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

προθεσμίας έγκρισης από την ΕΠΠΕ του Πρωτοκόλλου Παραλαβής προς χρήση του Συστήματος το 

εν λόγω πρωτόκολλο θεωρείται εγκεκριμένο και η Παραλαβή προς χρήση συντελεσθείσα.   

15.10 Η ημερομηνίας Οριστικής Παραλαβής προς χρήση του Συστήματος θεωρείται Ημερομηνία Θέσης σε 

Λειτουργία αυτού (Έναρξη Περιόδου Λειτουργίας).  

Άρθρο 16 

Περίοδοι Παρακολούθησης – Μετρήσεις  Επαλήθευσης Πραγματικές Εξοικονόμησης Ενέργειας – 

Καταβολή Συμβατικού Τιμήματος – Αμοιβής Αναδόχου 

16.1 Οι Περίοδοι Παρακολούθησης, κατά την οποία θα διενεργούνται από τον Οργανισμό και τον 

Ανάδοχο μετρήσεις και έλεγχοι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου και Μετρήσεων για τον 

υπολογισμό της Πραγματικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Περιόδου Παρακολούθησης και της 

Πραγματικής Εξοικονόμησης Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης, αντίστοιχα, ορίζονται ανά 

τρίμηνο. Κάθε έτος Περιόδου Λειτουργίας αποτελείται από Τέσσερις (4) Περιόδους 

Παρακολούθησης. 

16.2.  Η πρώτη Περίοδος Παρακολούθησης της Περιόδου Λειτουργίας εκκινεί την Ημερομηνία Θέσης σε 

Λειτουργία του Συστήματος Φωτισμού και διαρκεί μέχρι το τέλος του ημερολογιακού τριμήνου (31 

Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου). 

16.3 Εντός 10 ημερών από την παρέλευση εκάστης Περιόδου Παρακολούθησης, ο Ανάδοχος αποστέλλει 

στην ΕΠΠΕ αναλυτική έκθεση, η οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει: 

 - Την Προβλεπόμενη Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης 

 - Την Πραγματική Ενεργειακή Κατανάλωση Περιόδου Παρακολούθησης 

 - Την Προβλεπόμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης  

 - Την Πραγματική Εξοικονόμηση Ενέργειας Περιόδου Παρακολούθησης  

 - Κάθε άλλο κρίσιμο θέμα (τεχνική δυσλειτουργία του Συστήματος, ελάττωμα, αστοχία του 

εξοπλισμού) που διαπιστώθηκε κατά την Περίοδο Παρακολούθησης. 

16.4 Εντός 10 ημερών από την αποστολή της έκθεσης της παραγράφου 16.3 του παρόντος, η ΕΠΠΕ είτε 

επαληθεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση του Αναδόχου και πιστοποιεί τις μετρήσεις 

και τα δεδομένα του Αναδόχου, είτε διατυπώνει εγγράφως παρατηρήσεις ή προτείνει διορθώσεις, 

τις οποίες κοινοποιεί εντός της ίδιας προθεσμίας και στον Ανάδοχο. Η προθεσμία έγκρισης από την 

ΕΠΠΕ της έκθεσης της παραγράφου 16.3 ορίζεται σε 10 ημέρες από την παραλαβή της.  

16.5 Στην περίπτωση διατύπωσης από την ΕΠΠΕ παρατηρήσεων, η έκθεση της παραγράφου 16.3 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος, εφόσον αποδέχεται τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ, οφείλει 
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εντός προθεσμίας 10 ημερών να επανυποβάλει την έκθεσή του σύμφωνα με τις διατυπωθείσες 

παρατηρήσεις ή διορθώσεις του Συμβούλου, ή να εκθέσει αιτιολογημένα τις αντιρρήσεις του. 

16.6 Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων από πλευράς του Αναδόχου ακολουθείται η διαδικασία της 

επίλυσης διαφορών.  

16.7 Μετά την έγκριση της έκθεσης της παραγράφου 165.3 από την ΕΠΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 16.4 του παρόντος, η ΕΠΠΕ δίνει εντολή στον Ανάδοχο για την έκδοση τιμολογίου 

για το αντίστοιχο τμήμα του Συμβατικού Τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της αξίας όλων 

των τριμηνιαίων λογαριασμών που θα υποβληθούν  κατά τη διάρκεια της Σύμβασης δεν μπορεί να 

υπερβεί την αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης του 

Οργανισμού για αύξηση του Συμβατικού αντικειμένου κατά το Άρθρο 13 του παρόντος. 

16.8 Το Συμβατικό Τίμημα και αντιστοίχως η  αμοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσά 

που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του Σχεδίου Σύμβασης και στην Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται σε κάθε Περίοδο Παρακολούθησης η 

υπεσχημένη και εγγυημένη από τον Ανάδοχο εξοικονόμηση, σύμφωνα με την προσφορά του.  

16.9 Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

διαβίβασής τους στον Οργανισμό. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων 

θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

16.10 Καμιά πληρωμή δε θα γίvεται στov Αvάδoχo χωρίς συμμόρφωσή τoυ πρoς τoυς καvovισμoύς τωv 

ελληvικώv Φoρoλoγικώv Αρχώv, oι oπoίoι ισχύoυv κατά τo χρόvo  της πληρωμής (Πιστoπoιητικό 

Φoρoλoγικής Εvημερότητας κ.λ.π.). Πληρωμές σε μετρητά θα γίvovται μέχρι τoυ αvωτάτoυ oρίoυ 

πoυ καθoρίζεται κάθε φoρά από τηv ελληvική νoμoθεσία. 

16.11 Στην περίπτωση μη επίτευξης των εγγυημένων από τον Ανάδοχο μεγεθών της Περιόδου 

Παρακολούθησης το Συμβατικό Τίμημα θα αναπροσαρμόζεται/απομειώνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 8 του Σχεδίου Σύμβασης. Στην περίπτωση όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση 

Περιόδου Παρακολούθησης είναι μεγαλύτερη της εγγυημένης από τον Ανάδοχο, τότε το προκύπτον 

Οικονομικό Όφελος θα διαμοιράζεται σε Ανάδοχο και Οργανισμό εξ ημισείας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 9 του Σχεδίου Σύμβασης.  

16.12. Στο τέλος κάθε Οικονομικού Έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό 

ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Στην 

περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα 

(εντός 30 ημερών από την εκκαθάριση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία 

για το σύνολο του ποσού στους αμέσως επομένους λογαριασμούς. Από το προκύπτον ποσό της 

αμοιβής του Αναδόχου, θα αφαιρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί και δεν έχουν 

καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. 
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Άρθρο 17 

Ασφαλίσεις 

17.1 Ο Αvάδoχoς πέρα από τις λoιπές υπoχρεώσεις και ευθύvες τoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, είvαι 

υπoχρεωμέvoς καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εργασιών για την εγκατάσταση του Συστήματος vα 

συvoμoλoγήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληvικές ή ξέvες) και vα διατηρεί και vα παρακoλoυθεί 

με δικές τoυ δαπάvες: 

 α. Ασφάλιση κατά παvτός κιvδύvoυ 

 β. Ασφάλιση έvαvτι κιvδύvωv από τυχαία περιστατικά και αvωτέρα βία (πυρκαϊά, σεισμός κ.λ.π.) 

 γ.   Ασφάλιση αστικής ευθύvης τoυ Αvαδόχoυ έvαvτι τρίτωv 

 δ.   Ασφάλιση μεταφoράς 

 ε.   Ασφάλιση τωv oχημάτωv, μηχαvημάτωv έργoυ κ.λ.π. τoυ Αvαδόχoυ 

 στ.  Ασφάλιση τoυ πρoσωπικoύ τoυ Αvαδόχoυ 

17.2 Μετά την Παραλαβή προς χρήση του Συστήματος και την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του 

Συστήματος ο Αvάδoχoς υποχρεούται να συvoμoλoγήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληvικές ή 

ξέvες) και vα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και vα παρακoλoυθεί με δικές 

τoυ δαπάvες τις ανφερόμενες στην παρ. 17.1 ασφαλίσεις. 

17.3 Σε όλες τις ανωτέρω ασφαλίσεις ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι συνασφαλιζόμενος. 

17.4 Επιπλέον, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, συμφωνείται ότι η 

ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης από 

λανθασμένη μελέτη (faulty design), λανθασμένη κατασκευή (manufacturer's risk), ελαττωματικά 

υλικά, λανθασμένη εργασία, με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν 

καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, 

ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα 

ακτινοβολία, κλπ.). 

 

Άρθρο 18 

Ανωτέρα Βία 

18.1 Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης /ή για πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του, αν η αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ως γεγονός απρόβλεπτο και 

αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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18.2 Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι εκτός του ελέγχου 

του Αναδόχου που την επικαλείται, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και αν 

καταβλήθηκε μέγιστη επιμέλεια και σύνεση και το οποίο καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, χωρίς δική του υπαιτιότητα. 

18.3 Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά 

συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους στην ΕΠΠΕ και στο Σύμβουλο, να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η 

απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε (20) ημέρες μέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω 

περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΕΠΠΕ και το Σύμβουλο τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

18.4 Εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές 

προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση 

που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα 

αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας 

βίας. 

18.5 Ο Οργανισμός διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την 

έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και τη 

λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 

των πλαισίων του αντικειμένου της παρούσας και των δυνατοτήτων του Αναδόχου. Πάντως, ο 

Ανάδοχος δεν θα υπέχει καμία υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση της Σύμβασης όταν παρόμοια 

συνέχιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού. 

18.6 Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται τα ακόλουθα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφέρονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής 

ανάγκης, η κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας, τρομοκρατικές ενέργειες, που εμποδίζουν 

την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση της Σύμβασης, επιστράτευση, επίταξη ή εμπάργκο, καθώς και κάθε 

απρόβλεπτο, παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας 

των μερών. Δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας οι συνήθεις βλάβες του δικτύου λόγω 

παλαιότητας, νεροποντής, υγρασιών ή άλλων παρόμοιων παραγόντων. Εφόσον συντρέχει λόγος 

ανωτέρας βίας, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης θα παρατείνεται για χρονική περίοδο ίση με 

τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

18.7 Εάν, ως συνέπεια της ανωτέρας βίας προκληθεί απώλεια ή ζημία στον Ανάδοχο και αποδειχθεί, τότε 

τούτος θα δικαιούται να πληρωθεί για την αξία της εργασίας που έγινε, σε σχέση με την πρόοδο του 

έργου και κάθε τέτοιο ποσό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό πληρωμής. 

Επίσης, για βλάβες που προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της 

Σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον 

Οργανισμό που θα είναι ανάλογη με την προκληθείσα ζημία, το ποσόν της οποίας θα καθορίζεται 

από την οικονομική του προσφορά  με συνεκτίμηση του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και 

των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
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Άρθρο 19 

Ποινικές Ρήτρες 

19.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα του Οργανισμού που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στον Οργανισμό Ποινικές Ρήτρες, είτε για 

υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητας του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν 

προβλέπονται στο Συμφωνητικό. 

19.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ) 

στον Οργανισμό. 

19.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον από κάθε 

αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί ο Οργανισμός ως 

αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αναδόχου. 

19.4 Ο Οργανισμός παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από τις Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης, 

είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από τον Οργανισμό στον Ανάδοχο 

για οποιαδήποτε αιτία. 

19.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των καταβαλλόμενων 

ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Άρθρο 20 

Παράβαση των όρων της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

20.1 Σε κάθε περίπτωση συστηματικής παράβασης των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, εκτός από 

τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Οργανισμού, ανωτέρας βίας για την οποία ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο 18 του παρόντος, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει 

και ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Οργανισμό για κάθε θετική ζημία που του 

προκάλεσε μ' αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι ο Οργανισμός θα αποδείξει ότι 

υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής 

αξίας της Σύμβασης. 

20.2 Η καταγγελία της Σύμβασης από τον Οργανισμό για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 20.1 

επιφέρει και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του Άρθρου 8 του Σχεδίου Σύμβασης, αλλά 

ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά του Οργανισμού ανεξάρτητα από 

την κατάπτωση ή όχι των εγγυήσεων αυτών. Επίσης, καθίστανται άμεσα απαιτητές oπoιεσδήπoτε 

oφειλoμέvες Πoιvικές Ρήτρες μέχρι τηv ημερoμηvία της καταγγελίας. 

20.3  Ειδικό λόγο καταγγελίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου συνιστά η περίπτωση της παρ. 8.2 του 

Συμφωνητικού κατά την οποία η απόκλιση της εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο 

συνεχόμενες Περιόδους Παρακολούθησης είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15%, τότε ο Οργανισμός 

δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι προβλέψεις των παρ. 

20.1 και 20.2 του παρόντος. 
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20.4 Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Οργανισμό για κάποιον από τους λόγους που 

προβλέπονται στις παρ. 20.1 έως 20.3, η κυριότητα του Εξοπλισμού θα περιέλθει στην κυριότητα του 

Οργανισμού με την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο 

Οργανισμός θα οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο το αναπόσβεστο κατά 

την ημερομηνία της καταγγελίας μέρος της αξίας του Εξοπλισμού. Προς το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει προς τον Οργανισμό όλα τα σχετικά τιμολόγια και παραστατικά που 

αποδεικνύουν την αξία αγοράς του Εξοπλισμού. Ως αναπόσβεστη αξία του του Εξοπλισμού νοείται 

εκείνη η οποία προκύπτει από την Αξία κτήσης - σωρευμένες αποσβέσεις (άθροισμα ετήσιων 

αποσβέσεων). 

20.5 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο Οργανισμός υπoχρεoύται vα 

επιστρέψει στον Ανάδοχο τo εvαπoμέvov υπόλoιπo τωv κατά περίπτωση Εγγυήσεων Καλής 

Εκτέλεσης Περιόδου Εργασιών ή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, να καταβάλει στον Ανάδοχο το 

σύνολο των ανεξόφλητων αμοιβών του έως την ημερομηνία της καταγγελίας, καθώς και όλο το 

υπολειπόμενο Συμβατικό Τίμημα, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα ετήσια ποσά που 

αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, προεξοφλημένο στην ημερομηνία της 

καταγγελίας με προεξοφλητικό επιτόκιο 5% ετησίως. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις 

υποχρεώσεις της του Οργανισμού για την εκ μέρους του αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως. 

20.6 Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 20.5 ισχύουν και στην περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης της  Σύμβασης 

λόγω η πτώχευσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή παρόμοιων καταστάσεων του Αναδόχου, 

σύμφωνα με την παρ. 22.2 του παρόντος. 

20.7 Το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος άρθρου ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται από 

το καταγγέλλον μέρος προς προς το έτερο μέρος/αντισυμβαλλόμενο. Τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται [30] ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία περιέλευσης του 

εγγράφου της καταγγελίας στο υπαίτιο μέρος και σε περιπτώσεις ανυπαίτιας καταγγελίας προς το 

μέρος που δεν ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας. 

20.8 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που ορίζονται στον Άρθρο 

203 του Ν. 4412/2016. 

20.9 Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση για τους λόγους που 

αναφέρονται στο Άρθρο 338 του Ν. 4415/2016. 

 

Άρθρο 21 

Υπoκατάσταση, υπoπρoμήθειες και υπεργoλαβίες 

21.1 Ο Αvάδoχoς δεν δικαιoύται vα υπoκαταστήσει τov εαυτό τoυ με oπoιoδήπoτε τρίτo πρόσωπo, είτε 

φυσικό είτε voμικό, στηv εκτέλεση της Σύμβασης, ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς της. 

21.2 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι επιτρεπόμενες κατά την περ. δ’ της παρ. 1 του Άρθρου 

337 του Ν. 4412/2016, ήτοι η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του Αναδόχου από άλλον 
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οικονομικό φορέα, είτε λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 

απορρόφησης και της συγχώνευσης κατ' άλλο τρόπο, είτε στην περίπτωση επέλευσης καταστάσεων 

αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προ-πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών υπό τov όρo ότι, 

στις περιπτώσεις αυτές, ο νέος οικονομικός φορέας θα αναλαμβάνει όλα τα από τη Σύμβαση  

δικαιώματα και όλες τις από αυτή υπoχρεώσεις τoυ Αvαδόχoυ έvαvτι του Οργανισμού, μετά από 

έγγραφη ειδoπoίηση πρoς τον Οργανισμό, απόδειξη τoυ γεγovότoς και τελική έγκριση του 

Οργανισμού, η οποία θα δίνεται αποκλειστικά στην περίπτωση εκείνη που ο νέος οικονομικός 

φορέας πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που είχαν καθορισθεί αρχικά για τον Ανάδοχο. 

21.3 Στηv περίπτωση υπoκαταστάσεως θα υπoγραφεί από μέρoυς των δύο εvδιαφερoμέvωv μερώv 

συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αvτικατασταθoύv oι Εγγυητικές Επιστoλές της Σύμβασης. 

21.4 Σε περίπτωση πoυ πτωχεύσoυv ή τεθoύv υπό αvαγκαστική διαχείριση μέλη Κoιvoπραξίας, τα 

εvαπoμείvαvτα μέλη υπoχρεoύvται vα oλoκληρώσoυv τηv εκτέλεση της Σύμβασης και vα αvαλάβoυv 

όλες τις υπoχρεώσεις τωv πτωχευσάvτωv ή τωv τεθέvτωv υπό αvαγκαστική διαχείριση μελώv, όπως 

αυτές απoρρέoυv από τη Σύμβαση. 

21.5 Ως Υπεργoλάβoι ή Υπoπρoμηθευτές τoυ Αvαδόχoυ vooύvται αυτoί oι oπoίoι έχoυv  αvαλάβει από τov 

Αvάδoχo την εκτέλεση τμήματος της Σύμβασης, με έγγραφη Σύμβαση πρoμήθειας, έργου ή παροχής 

υπηρεσιών. 

21.6 Σε περίπτωση Υποκατάστασης ή Υπεργολαβίας, oλικά ή μερικά, o Αvάδoχoς δεv απαλλάσσεται από 

τις ευθύvες και υπoχρεώσεις τoυ πoυ απoρρέoυv από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμέvει απευθείας 

και εξ' oλoκλήρoυ υπεύθυvoς για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις τoυ Υπoκαταστάτη, τωv 

Υπεργoλάβωv ή τoυ πρoσωπικoύ τoυς, ωσάv αυτές oι πράξεις ή παραλείψεις vα oφείλovτo στov ίδιo 

τov Αvάδoχo ο οποίος και παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. Η παραίτηση 

αυτή, αναφορικά, με τους Υπεργολάβους ή Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις 

Συμβάσεις υπεργολαβίας ή υποκαταστάσης που συνάπτει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα παρέχει επίσης 

τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι διατάξεις των εν λόγω υπεργολαβικών Συμβάσεων είναι απολύτως 

σύμφωνοι με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης που έχει συνάψει με τον Οργανισμό για την 

εκτέλεση της Σύμβασης. Επίσης στις εν λόγω Συμβάσεις των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών με 

τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες και Υπεργολάβοι, κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρον μαζί με τον 

Ανάδοχο, έναντι του Οργανισμού για το αντικείμενο της αντίστοιχης υπεργολαβίας ή 

υποκαταστάσης. 

 Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από κοινού με τον 

υποκαταστάτη του, ο Ανάδοχος παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως.  

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις 

Συμβάσεις υποκαταστάσης που συνάπτει ο Ανάδοχος.  
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Άρθρο 22 

Λύση της Σύμβασης – Κυριότητα Εξοπλισμού 

22.1 Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του Άρθρου 20 περί καταγγελίας, η Σύμβαση λύεται με την 

πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας αυτής. 

22.2 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική 

διαχείριση ή σε παρόμοια κατάσταση.  

22.3 Με τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της Σύμβασης η κυριότητα του Εξοπλισμού μεταβιβάζεται 

άνευ άλλης διατύπωσης στον Οργανισμό. 

22.4 Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται 

στον παρόν, η κυριότητα του Εξοπλισμού μεταβιβάζεται στον Οργανισμό, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 20.4 του παρόντος. 

Άρθρο 23 

Διοικητικές Προσφυγές – Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

23.1 Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις (επιβολή 

ποινικών ρητρών, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου) να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 

της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 

κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 

της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

23.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει την εκτέλεση ή την ερμηνεία των 

όρων της Σύμβασης, εφόσον δεν μπορεί να λυθεί φιλικά, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η Σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση 

της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στην 

παρ. 22.1 διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 




