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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΚΙΕΙΟΥ 49   

Ρόλθ ΣΟΦΑΔΕΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 43300 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 611 

Τθλζφωνο 2443353200 

Φαξ 2443353203 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@sofades.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚΑΝΔΘΛΑ ΘΩΜΑΘ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο ΔΘΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ, Ν.Ρ.Δ.Δ., αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
και ζχει τισ κατά το Σφνταγμα και τουσ οικείουσ Νόμουσ αρμοδιότθτεσ αυτοφ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Αρμόδια Υπάλλθλοσ κα. 
Κανδιλα Θωμαι, ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Κιερίου 49, 43300, Σοφάδεσ. τθλ. 2443323242, 
και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: tkandila@sofades.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Σοφάδων με χριςθ 10ετοφσ διάρκειασ 
εγκεκριμζνου Δάνειου από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν & Δανείων.  Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τθν με Κ.Α. : 20-7135.05 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ  2017 του 
Διμου Σοφάδων.  

Το ποςό του δανείου προζρχεται κατά 50% από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕτΕΡ)  μζςω του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων και το υπόλοιπο 50% ευκζωσ από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν & 
Δανείων.   
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ βελτίωςθ του Ρεριβάλλοντοσ μζςω τθσ 

μείωςθσ των εκπομπϊν ρφπων ςτο Δθμοτικό φωτιςμό εξωτερικϊν δθμόςιων χϊρων και οδϊν με τθν 

μελζτθ προμικειασ : “ ΡΟΜΘΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ LED & ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΤΥΡΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ” (τα προςφερόμενα 

υλικά απαιτείται να είναι υψθλισ ποιότθτασ, πλιρωσ εναρμονιςμζνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ και 

απαιτιςεισ περί οικολογικισ ανάπτυξθσ των Ρόλεων).  

Τα παρακάτω  φωτιςτικά και λαμπτιρεσ LED είναι πράςινθσ τεχνολογίασ, παρζχουν ποιοτικά και 
ποςοτικά αναβακμιςμζνο φωτιςτικό αποτζλεςμα, για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ φωτιςμοφ ςτον Διμο Σοφάδων.  

Αναλυτικότερα με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια με εγκατάςταςθ ςε πλιρθ λειτουργία: 

1. Εκατό (100) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου  LED, επί ιςτοφ των 120W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 400W  που υπάρχουν ςιμερα εγκατεςτθμζνα 

ςε μεταλλικοφσ ιςτοφσ, φψουσ 8-10 μζτρων.  
2. Τετρακοςίων (400) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ των 95W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 250W  που υπάρχουν ςιμερα εγκατεςτθμζνα 

ςε μεταλλικοφσ ιςτοφσ, φψουσ 8-10 μζτρων.  

3. Τετρακοςίων  (400) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου  LED, επί ιςτοφ των 75W με βραχίονα ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 250W  που 

υπάρχουν ςιμερα εγκατεςτθμζνα ςε μεταλλικοφσ, τςιμεντζνιουσ και ξφλινουσ ιςτοφσ, φψουσ 8-10 

μζτρων.  

4. Είκοςι (20) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου  LED επί ιςτοφ των 50W ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 150W  που υπάρχουν ςιμερα εγκατεςτθμζνα 

ςε μεταλλικοφσ, τςιμεντζνιουσ και ξφλινουσ ιςτοφσ, φψουσ 5-10 μζτρων. 

5. Ρεντακοςίων (500) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου LED, επί ιςτοφ των 50W με  βραχίονα ςε αντικατάςταςθ 

των παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 125W  που υπάρχουν ςιμερα 

εγκατεςτθμζνα ςε τςιμεντζνιουσ και ξφλινουσ ιςτοφσ, φψουσ 5-10 μζτρων. 

6. Ογδόντα (80) φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου  LED, επί ιςτοφ των 35W με  βραχίονα ςε αντικατάςταςθ των 

παλαιϊν ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτοφ με λαμπτιρα 70W  που υπάρχουν ςιμερα 

εγκατεςτθμζνα ςε τςιμεντζνιουσ και ξφλινουσ ιςτοφσ, φψουσ 5-8 μζτρων. 

7. Διακοςίων (200) φωτιςτικϊν ςωμάτων  τφπου  LED, καλλωπιςτικοφ τφπου, κορυφισ επί ιςτοφ των 45W 

με κατάλλθλο αντάπτορα προςαρμογισ ςτουσ  υφιςτάμενουσ  ιςτοφσ ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν 

ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με 2 λαμπτιρεσ των 70W  που υπάρχουν ςιμερα. 

8. Ρενιντα (50) φωτιςτικϊν ςωμάτων (προβολζων) τφπου  LED, των 150W με ειδικι βάςθ ςτιριξθσ, ςε 

αντικατάςταςθ των παλαιϊν ςυμβατικϊν προβολζων με λαμπτιρα 1.000W που υπάρχουν ςιμερα. 

9. Ρζντε  χιλιάδων εξακοςίων (5.600) λαμπτιρων LED τφπου Ε27  εξωτερικϊν χϊρων (IP65) των 11 Watt, 

ςε αντικατάςταςθ των παλαιϊν λαμπτιρων οικονομίασ  των 23W που υπάρχουν ςιμερα.  

10. Χίλιοι εκατό τριάντα (1.130) βραχίονεσ ςτιριξθσ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου  LED κυκλικισ διατομισ 

Φ60mm κατάλλθλοσ για ξφλινουσ και τςιμεντζνιουσ ιςτοφσ. 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ 

προμικειασ. 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.438.052,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 1.159.720,00€  ΦΡΑ : 278.332,80€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε οκτϊ (8) μινεσ ή 240 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν με αρικμό  
πρωτοκόλλου 19/2017 αναλυτικι Μελζτθ Ρρομικειασ – Τεχνικζσ Ρροδιάγραφεσ – Ενδεικτικζσ τιμζσ των 
προςφερόμενων προϊόντων του Διμου Σοφάδων (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 86 και άρκρο 87 του ν.4412/2016. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Ρρομικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  όπωσ 
αυτι προςδιορίηεται βάςει του κόςτουσ, με χριςθ προςζγγιςθσ κόςτουσ – αποτελεςματικότθτασ με 
κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ, ςφμφωνα με το άρκρο 87 του ν. 4412/2016. Θ ςυγκριτικι τιμι 
προςφοράσ όπωσ ορίηεται εκφράηει το ςτακμιςμζνο  κόςτοσ ανά MWh  του κφκλου ηωισ τθσ επζνδυςθσ 
ςε παροφςεσ αξίεσ ςφμφωνα με τθσ προβλζψεισ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 87 του ν. 4412/2016. 
Συγκεκριμζνα λαμβάνει υπόψθ ιδίωσ:   

α) κόςτοσ που βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι ι άλλουσ χριςτεσ, όπωσ:   αα) το κόςτοσ που ςχετίηεται με 
τθν απόκτθςθ,   ββ) το κόςτοσ χριςθσ, όπωσ για τθν κατανάλωςθ,   γγ) το κόςτοσ ςυντιρθςθσ,   δδ) το 
κόςτοσ τζλουσ του κφκλου ηωισ, όπωσ το κόςτοσ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ, ϊςτε θ ςυνολικι 
ενεργειακι απόδοςθ να ζχει προτεραιότθτα ζναντι τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ επιμζρουσ προϊόντων ςτο 
πλαίςιο τθσ ίδιασ δζςμθσ, αγοράηοντασ τθ δζςμθ προϊόντων που πλθροί το κριτιριο τθσ ανϊτερθσ 
κατθγορίασ ενεργειακισ απόδοςθσ ωσ εκάςτοτε ιςχφουν.  

Ο οικονομικόσ φορζασ με το χαμθλότερο ςτακμιςμζνο κόςτοσ επζνδυςθσ (€/ MWh) κθρφςςεται ωσ ο 

Ανάδοχοσ τθσ Ρρομικειασ. 

  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

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

του ν. 4314/2014 (Α' 265)  “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

του Ρ.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Α') Οργανιςμόσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν. 
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Του Ρ.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεφχοσ Α') Ειδικόσ Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

του Ρ.Δ. 39 /04-05-2017 (ΦΕΚ αρ. φφλλου  64/Α/4-5-2017) Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  

του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α/22-12-2016): Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικί Δικαιοςφνθ, Τζλθ - Ραράβολα, 
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, 
Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ.  

του ν. 4465/2017 ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017 Ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 για τθ ςυγκριςιμότθτα των 
τελϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν, τθν αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν και τθν 
πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά και άλλεσ διατάξεισ. 

του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, 
μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ. 

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

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

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

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 1,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”2 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»3, τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για 
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

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

                                                           
1
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 

2021  
2
 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των 

προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

           ΕΚΔΟΘΘΚΕ Θ ΣΧΕΤΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΘΣ ΡΑ 6 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 38 ΡΑ 6 ΤΟΥ Ν4412/2016. ΑΡΟΦΑΣΘ ΥΡΟΥΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΜΕ ΑΙΘ 57654/22-05-2017  ςφμφωνα με τθν οποία καταργείται θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των 
προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 

3
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ’’ 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »4 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),5 

τθσ με αρ. Ρρωτ. 56902/215/ 2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ́ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

τθσ με αρ. Ρρωτ. 57654/ 22.5.2017 (Β’1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ́ Θλεκτρονικοφ́ Μθτρϊου 
δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».  

τθσ Υπ. αρικ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/B') Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ με κζμα «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων ςφμφωνα με τθν οποία καταργείται θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ3 τθσ 
Κυβερνιςεωσ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων. 

τθσ Υπ. αρικ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/B') Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ & 
Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» 

ειδικά για τθ δικαςτικι προςταςία τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3886/2010 

(Φ.Ε.Κ. 173/Α') «Δικαςτικι προςταςία κατά τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων - Εναρμόνιςθ τθσ 

ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 86/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν 

Οδθγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 

Οδθγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπωσ ιςχφουν 

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

 

                                                           
4
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 (Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 
5
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

και ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75  
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Επίςθσ θ διαδικαςία διζπεται από το κάτωκι ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανακζτουςα 
αρχι και τθν ςχετικι προμικεια λόγω αντικειμζνου αυτισ:  
1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09-11-2015) όπωσ ιςχφει, για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 , για 

τθν ενεργειακι απόδοςθ, τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και τθν 

κατάργθςθ των οδθγιϊν 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ  

3. Τον “ Οδθγό Μελετϊν για τθ Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ ςε Εγκαταςτάςεισ 

Οδοφωτιςμοφ ΟΤΑ Α’& Β’ όπωσ αυτόσ αναρτικθκε από το Τ.Ρ.&Δ. και το Κ.Α.Ρ.Ε. τον Φεβρουάριο 

του 2017 και ιςχφει, κακϊσ και τα αναρτθμζνα τον Φεβρουάριο 2017 από το Τ.Ρ.&Δ. και Κ.Α.Ρ.Ε.  

«Υπόδειγμα Μελζτθσ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ» και «Υπολογιςτικό Φφλλο Ενεργειακισ 

Αναβάκμιςθσ Οδοφωτιςμοφ». 

4. Τθν Εγκφκλιο 22  που εξζδωςε θ Γ.Γ.Δ.Ε. ςτισ 24/10/2014  Αρ. Ρρωτ. : ΔΙΡΑΔ/οικ.658. 

5. Τθν Εγκφκλιο 17 που εξζδωςε το Υ.ΥΡΟ.ΜΕ.ΔΙ με αρ. Ρρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322 βάςθ τθσ οποίασ 

επικαιροποιείται  θ εγκφκλιοσ 22 με το Ραράρτθμα Β64 (Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ) 

6. Το ΦΕΚ 3347Β το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτισ 12/12/2014 και κακορίηει τισ ενδεικτικζσ τιμζσ για τα 

φωτιςτικά ςϊματα LED οδοφωτιςμοφ.  

7. Το ΦΕΚ αρ. Φφλλου 538 το οποίο δθμοςιεφκθκε ςτισ 22/02/2017 το οποίο εντάςςει το 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Ε.Μ.ΡΑ. ςτα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθν διάκεςθ ενόσ προϊόντοσ 

(ΘΘΕ) ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ επίςθσ διαςφαλίηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 

το δικαίωμα των διακινθτϊν ΘΘΕ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ.  

8. Τον Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ 

των διαγωνιηόμενων προϊόντων (φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ) και τισ ςχετικζσ με τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά ςχετικζσ αποφάςεισ 

9. Το  Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) 

10. το ΦΕΚ Τεφχοσ Β’ αρ. Φφλλου 538/22/02/2017 “ Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 

υπουργικισ απόφαςθσ”  

11. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 με αρ. πρωτ. 1111 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

ςυμβάςεων θ οποία εκδόκθκε ςτισ 04/03/2016 με κζμα «Κριτιρια ποιοτικισ  επιλογισ δθμοςίων 

ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ : ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» και κάκε ςχετικι Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

12. Τον Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
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13. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α /́7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικί τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 

διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 5 τθσ Απόφαςθσ του Υπουργοφ́ Εςωτερικϊν 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β 

́/23- 03-1993 «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ » με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 και 12 του άρκρου 379 του Ν. 4412/2016(Α ́ 147).  

15. Τισ διατάξεισ του Ν .2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α /́27-11-1995 «Ρερί́ Δθμοςίου Λογιςτικοφ́ , ελζγχου 

των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ κωδικοποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 

4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014). 

16. Τθν υπ. αρικμ. 31 Τεχνοοικονομικι Μελζτθ που εκπόνθςε ο Διμοσ Σοφάδων το Σεπτζμβριο του 

2016, με κζμα «Ρρομικεια - εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου led & προμικεια 

λαμπτιρων τφπου led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό» . 

17. Τθν υπ. αρικμ. 206/08-11-2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Σοφάδων  

ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίκθκε ομόφωνα θ μελζτθ φωτιςμοφ 31/2016 προχπολογιςμοφ 

1,966,570 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 24%. 

18. Τθν αποςτολι αιτιματοσ ενδιαφζροντοσ χρθματοδότθςθσ του Διμου Σοφάδων με επιςτολι: α) 

ςτθ Συνεταιριςτικι Τράπεηα Καρδίτςασ με αρικμ. πρωτ. 20533-16/11/2016, β) ςτθν Τράπεηα 

Ρειραιϊσ Α.Ε. με αρικμ. πρωτ. 20534-16/11/2016, γ) ςτθν Εκνικι Τράπεηα Ελλάδοσ Α.Ε. με αρικμ. 

πρωτ. 20535-16/11/2016, και δ) ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων με αρικμ. πρωτ. 20536-

16/11/2016. 

19. Το γεγονόσ ότι μόνο το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμα, ενϊ οι 

ανωτζρω αναφερόμενεσ τράπεηεσ δεν απζςτειλαν ςχετικι απάντθςθ ι προςφορά. 

20. Το ζγγραφο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με Α.Ρ.: 114212 και θμερομθνία 

24/11/2016 περί προζγκριςθσ χοριγθςθσ επενδυτικοφ δανείου ςτο Διμο Σοφάδων και όλθ τθ 

ςχετικι επικοινωνία με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

21. Τθν υπ. αρικμ. 10/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Σοφάδων  με κζμα 

«Αναγκαιότθτα Σφναψθσ Δανείου και κατάρτιςθσ των όρων του για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

«Ρρομικεια - Εγκατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων τφπου Led και Ρρομικεια Λαμπτιρων τφπου 

Led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο Δθμοτικό Φωτιςμό» και τθν επιλογι του χρθματοπιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ βάςθ τθσ οικονομικότερθσ προςφοράσ. 

22. Τθν υπ’ αρικμ. 26/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Σοφάδων με τθν οποία εγκρίκθκε θ 

υποβολι αιτιματοσ χοριγθςθσ δανείου από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, ςτο πλαίςιο 

του Ρρογράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων και του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων, προκειμζνου να αντικαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα και λαμπτιρεσ με νεότερα τφπου 

LED με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
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23. Τθν υπ. αρικ. 3613/25-5-2017 ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

κζμα «Χοριγθςθ τοκοχρεολυτικοφ δανείου ςτο Διμο Σοφάδων για τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου led, από πόρουσ τθσ ΕΤΕΡ και από πόρουσ του ΤΡ & Δ. 

24. Το με αρικμό πρωτοκόλλου (0)60251_17/29-5-2017 ζγγραφο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με κζμα: «Ανακοίνωςθ ζγκριςθσ δανείου από το Τ.Ρ και Δανείων από πόρουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων (ΕΤΕπ) και από πόρουσ του Τ.Ρ. & Δανείων και δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται για τθν ςυνομολόγθςι του». 

25. Τθν υπ. αρικμ. 19 Τεχνοοικονομικι Μελζτθ που εκπόνθςε ο Διμοσ Σοφάδων τον Αφγουςτο του 

2017, με κζμα «Ρρομικεια - εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου led & προμικεια 

λαμπτιρων τφπου led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό» και προχπολογιςμό 

1.438.052,80 €. 

26. Τθν υπ. αρικμ. 241/2017 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Σοφάδων που ενζκρινε τθν υπ. αρικμ. 

19  Τεχνοοικονομικι Μελζτθ με κζμα «Ρρομικεια - εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου led 

& προμικεια λαμπτιρων τφπου led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό» και 

προχπολογιςμό 1.438.052,80 €. 

27. Τθν υπ. αρικμ. πρωτοκόλλου 17431/26-09-2017 επιςτολι του Διμου Σοφάδων προσ το Τ.Ρ.Δ. και 

όλθ τθ ςχετικι αλλθλογραφία ςφμφωνα με τθν οποία αξιολογείται κετικά θ υπ. αρικμ. 19/2017 

μελζτθ (υπ’ αρίκμ. 39/2-11-2017 κετικι γνωμοδότθςθ του Κζντρου Ανανεϊςιμων Ρθγϊν 

Ενζργειασ *ΚΑΡΕ+) και θ χοριγθςθ δανείου από το Τ.Ρ.Δ. 

28. Τθν υπ. αρικμ. 302/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. Σοφάδων με κζμα «Αποδοχι όρων για τθ λιψθ 

τοκοχρεολυτικοφ δανείου από το Ταμείο Ραρ/κϊν και Δανείων από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Τράπεηασ Επενδφςεων (ΕΤΕπ) και από πόρουσ του Τ.Ρ. & Δανείων.  

29. Τθν υπ. αρικμ. 2254/218908/8-12-2017 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ με τθν οποία με τον ζλεγχο θ αναφερόμενθ με αρικμό 

302/2017 Α.Δ.Σ. βρζκθκε νόμιμθ. 

30. Τθν υπ. αρίκμ. 328/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Σοφάδων με τθν οποία αναμορφϊκθκε 

ο προχπολογιςμόσ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 και δθμιουργικθκαν: 

 Κ.Α. Εςόδου: 3121.00 (Δάνειο Τ.Ρ.Δ.: Ρρομικεια / εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου 

led και προμικεια λαμπτιρων τφπου led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό 

Διμου Σοφάδων) εγγραφι ποςοφ 719.026,40 € 

 Κ.Α. Εςόδου: 3122.01 (Δάνειο ΕΤΕΡ: Ρρομικεια / εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου 

led και προμικεια λαμπτιρων τφπου led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό 

Διμου Σοφάδων) εγγραφι ποςοφ 719.026,40 € και οι αντίςτοιχοι  

 Κ.Α. Εξόδου: 00-6524.00 (Συμβολαιογραφικά ζξοδα και δαπάνεσ ςφναψθσ Δανείων) εγγραφι 

ποςοφ 10.000 € που μεταφζρονται για τθ δθμιουργία του ωσ άνω Κ.Α. 
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 Κ.Α. Εξόδου: 20-7135.05 (Ρρομικεια / εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων τφπου led και 

προμικεια λαμπτιρων τφπου led εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό Διμου 

Σοφάδων) εγγραφι ποςοφ 1.438.052,80 € που μεταφζρονται για τθ δθμιουργία του ωσ άνω 

Κ.Α. 

31. Τθν υπ’ αρικμ. 351/2017 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ́ Συμβουλίου με κζμα Ρερί ζγκριςθσ διενζργειασ 

τθσ προμικειασ του Διμου Σοφάδων: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΤΥΡΟΥ LED & ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΤΥΡΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ». 

32. Τθν υπϋ αρικμ. 225/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ ανάλθψθ 

υποχρζωςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δράςθσ, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ με Κ.Α 20-7135.05  

του Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Σοφάδων ζτουσ 2017 θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο 

(Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. .Δ.Α 720Ω1Μ-ΓΓΔ 

33. Τθν A.A.Y. 476/2017 υπ. αρικ. με ΑΔΑ 6ΦΘΓΩ1Μ-120 

34. Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ το οποίο ζλαβε Α.Δ.Α.Μ. 

17REQ002490418 

35. Τθν υπ’ αρικμ. 225/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι 

τθσ προκιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και εγκρίκθκε θ ςχετικι μελζτθ  (Τεχνικι περιγραφι, 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τιμολόγιο, προχπολογιςμόσ) θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο 

(Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α 720Ω1Μ-ΓΓΔ 

36.  Τθν υπ’ αρικ. 310/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

τριμελισ επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν του ζτουσ 2017 θ οποία 

αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. ΩΛ39Ω1Μ-55 

37. Τθν υπ’ αρικ. 309/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

τριμελισ επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων του ζτουσ 2017 θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο 

(Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. 7Κ5ΣΩ1Μ-7ΘΒ  

38. Τθν υπ’ αρικ. 218/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

τριμελισ επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν του ζτουσ 2018 θ οποία 

αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. 6ΩΘ5Ω1Μ-Β49. 

39. Τθν υπ’ αρικ. 217/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

τριμελισ επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων του 

ζτουσ 2018 θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) λαμβάνοντασ Α.Δ.Α. 

7ΔΝΟΩ1Μ-ΩΥ7.  

40. Το με αρικμ.  17REQ002490418 πρωτογενζσ αίτθμα  τθσ προκιρυξθσ  

41. Το με αρικμ. 17REQ002502201 εγκεκριμζνο αίτθμα τθσ προκιρυξθσ 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 01/02/2018 και ϊρα 10.00 π.μ. ςφμφωνα με το 
άρκρο 27 του ν. 4412/2016. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, τθν 08/02/2018 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10.00 π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 28/12/2017 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ID 185136-2017 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί  και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: δθλαδι ςε 2 οικονομικζσ εφθμερίδεσ δθλαδι ΓΕΝΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ και 
ΘΧΩ ΤΩΝ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ, 2 θμεριςιεσ νομαρχιακζσ δθλαδι ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ και ΡΩΙΝΟΣ ΤΥΡΟΣ και 2 
εβδομαδιαίεσ νομαρχιακζσ δθλαδι ΑΛΘΘΕΙΑ ΤΘΣ ΚΥΙΑΚΘΣ και ΕΡΙΚΑΙΟΤΘΤΑ. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ αποςτζλλεται ςτθν Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων 
και ςτο Επιμελθτιριο. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  www.sofades.gr  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο - Ρρομθκευτι. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.  
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 H με αρ. 185136-2017 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 H παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:  

 Μελζτθ - Τεχνικζσ Ρροδιάγραφεσ - Τιμολόγιο Μελζτθσ ςφμφωνα με τθν αρ. 19/2017  μελζτθ που 
ςυντάχκθκε από το Διμο Σοφάδων  (ΡΑΑΤΘΜΑ A).   

 Υπολογιςτικό φφλλο excel (όπωσ αυτό ζχει αναρτθκεί ςτα site του Τ.Ρ.& Δ. και Κ.Α.Ρ.Ε. από τον 
Φεβρουάριο 2017)  βάςει του οποίου προκφπτουν τα αποτελζςματα και το ςτακμιςμζνο κόςτοσ 
ζργου (€/MWh) τθσ Μελζτθσ. Με χριςθ από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ του 
υπολογιςτικοφ φφλλου κα προκφψει ο Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ με το χαμθλότερο ςτακμιςμζνο 
κόςτοσ επζνδυςθσ (€/ MWh). (ΡΑΑΤΘΜΑ B). 

 Υποδείγματα οικονομικισ προςφοράσ τα οποία προκφπτουν από το υπολογιςτικό φφλλο και κα 
ςυμπλθρϊνονται από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα.  

Αναλυτικά : Υποβάλλονται ωσ οικονομικι προςφορά ςε μορφι PDF ο πίνακασ “Γενικά Δεδομζνα” , 
ςε μορφι PDF ο πίνακασ “Νζα Φ.Σ. “ ,ςε μορφι PDF ο πίνακασ “Αποτελζςματα” (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ).  

 Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομθκειϊν *ΕΕΕΡ]   (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ). 

 Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε). 

 Υποδείγματα εγγυθτικισ Συμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κακϊσ και εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ 
(ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ).  

 Tο ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Η). 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και 
εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
μζςω υποβολισ θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 
και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ 
με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ.  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 15 θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται. 
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Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι μόνον ζγγραφεσ. Ουδείσ Ρροςφζρων δφναται να 
επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα αναρτϊνται ςτο ΕΣΘΔΘΣ και κοινοποιοφνται μζςω ΕΣΘΔΘΣ 
ςε όςουσ ζχουν υποβάλει αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων ι πρόςκετων πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με 
τα ςτοιχεία που ζχουν δθλϊςει ςτο ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ που ζχει οριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, υπό τον όρο ότι οι ερωτιςεισ ι/και τα 
αιτιματα ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται θ παράταςθ των προκεςμιϊν.  

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν 
Αγγλικι  γλϊςςα μόνο εφόςον ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Σε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Αγγλικι 
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ - μετάφραςθ.+ 

Τυχόν ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostille” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.  
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ τριϊν (3) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Στα Τεφχθ δθμοπράτθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται πλιρεσ υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτο 
διαγωνιςμό κακϊσ και εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ  (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ). 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Βαςικι προχπόκεςθ ςυμμζτοχθσ όλων των παραπάνω περιπτϊςεων αποτελεί το κριτιριο να αςκοφν ωσ 
κφρια δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (παραγωγι θ εμπορία φωτιςτικοφ 
εξοπλιςμοφ)  και είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιοτεχνικά ι εμπορικά ι βιομθχανικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ (ςφμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν.   
Επιπλζον θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι πλιρωσ ενιμεροσ τθσ 
διακιρυξθσ αυτισ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ ανεπιφφλακτα. Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ από 
το διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ 
του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ. 
 
 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον κθρυχκοφν ωσ ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και προ 
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και να ςυςτακεί κοινοπραξία με ζνα μοναδικό Α.Φ.Μ., και με ελάχιςτο 
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χρόνο διάρκειασ λειτουργίασ αυτισ τα δζκα (10) Ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ κακόλθ τθ προβλεπόμενθ 
ςτθ διακιρυξθ διάρκεια για τθν ςυντιρθςθ, εγγφθςθ και καλι λειτουργία τθσ και επειδι θ περιβολι 
αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν  ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ςφμφωνα με το άρκρο 19 παρ. 4 του 
ν.4412/2016. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (ςφμφωνα 
με το υπόδειγμα ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ) που ανζρχεται ςτο ποςό των 23.194,40 ευρϊ (ςφμφωνα με τθν παρ. 1 
α. 72 του ν. 4412/2016) . 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3.1 ζωσ 
2.2.3.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

17PROC002512143 2017-12-29



Σελίδα | 18  

 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

2.2.3.3. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
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οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 
8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ (ςφμφωνα με το α. 75 του ν. 4412/2016) 

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
κακϊσ επίςθσ και για τθν διαςφάλιςθ τθσ Ανακζτουςασ θ οποία κα προβεί ςε μακροχρόνιο (10ετι) 
δανειςμό μζςω του Ταμείου Ραρακατακθκϊν & δανείων και τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων για 
τθν υλοποίθςθ τθσ Ρρομικειασ, απαιτείται θ κάλυψθ των ελαχίςτων κριτθρίων επιλογισ όπωσ αυτά 
αποτυπϊνονται παρακάτω. 
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2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 

2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται (επί ποινι αποκλειςμοφ) να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα 
ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (παραγωγι θ εμπορία φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ).  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα βιοτεχνικά ι εμπορικά ι βιομθχανικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων θ παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα 
μζλθ αυτϊν.  

2.2.4.2  Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ορκισ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ επίςθσ και για τθν 
άμεςθ κάλυψθ πικανϊν αςτοχιϊν κατά τθν χρονικι περίοδο τθσ εγγφθςθσ των προςφερόμενων 
φωτιςτικϊν και λαμπτιρων (ελάχιςτθ απαίτθςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 10 ετϊν), όπωσ και για τθν 
χρονικι διάρκεια τθσ απαίτθςθσ παροχισ ανταλλακτικϊν (ελάχιςτθ απαίτθςθ 5 ζτθ μετά το πζρασ του 
χρόνου τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των φωτιςτικϊν), απαιτείται από τον υποψιφιο οικονομικό 
φορζα θ φπαρξθ – διάκεςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ με όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ υποδομζσ ανάλογεσ με το μζγεκοσ τθσ προμικειασ (χϊροι αποκικευςθσ, χϊροι-ςθμεία 
ςζρβισ των προϊόντων κλπ.), ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ άμεςθ κάλυψθ παροχισ ςζρβισ - ανταλλακτικϊν 
προσ τθν Ανακζτουςα (εντόσ 48 ωρϊν από τθν αναγγελία του προβλιματοσ). Θ φπαρξθ – διάκεςθ  των 
εγκαταςτάςεων εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα είναι 
υποχρεωτικι για διάρκεια τουλάχιςτον 10 ετϊν όςο δθλαδι κα διαρκζςει θ ςυμβατικι υποχρζωςθ 
ςυντιρθςθσ ςε κατάςταςθ ορκισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν (Διευκρινίηεται ότι θ 
διάρκεια ηωισ των φωτιςτικϊν ςωμάτων λαμβάνεται ίςθ με 15 ζτθ ςφμφωνα με τθν αρ. πρωτ. 
46/7094/30.03.2011 Απόφαςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ).   

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

2.2.5.1 Να προςκομίςουν όλα τα φορολογικά ζντυπα δθλϊςεων για κάκε μορφι εταιρείασ, όπωσ αυτά 
προβλζπονται από τον Ν.4172/2013 & 4308/2014 για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2014,2015,2016 δθλαδι 
κα πρζπει να προςκομίςουν τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ 
τουσ,  για τισ χριςεισ 2014, 2015, 2016 όπωσ προβλζπονται από τουσ  Ν.4308/2014  άρκρο 16 & 
Ν.2190/1920 και όπωσ προβλζπονται από τουσ ειδικοφσ για κάκε νομικι μορφι εταιρείασ νόμουσ, ζτςι 
ϊςτε θ Ανακζτουςα να διαπιςτϊςει ότι διακζτουν μζςο γενικό6 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν7 για τα τρία 
προθγοφμενα ζτθ (ιτοι 2014, 2015, 2016) μεγαλφτερο ι ίςο από 2.000.000,00€ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

2.2.5.2 Να δθλϊνεται και να αποδεικνφεται ωσ ορίηεται ςτθν παροφςα κατωτζρω, από τον υποψιφιο 
οικονομικό φορζα ο μζςοσ ''ειδικόσ''8 ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν (ςχετικόσ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ) για τα τρία προθγοφμενα ζτθ (ιτοι 2014, 2015, 2016) ο οποίοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι 

                                                           
6
 Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 

7
 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το 

διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ 
ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ των αγακϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

8
 Ο ''ειδικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ  

17PROC002512143 2017-12-29



Σελίδα | 21  

 

ίςοσ με το φψοσ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ ιτοι 1.159.720,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ.  

2.2.5.3  Να βεβαιϊνεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ το δικαίωμα αυτό, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα του διαγωνιηόμενου οικονομικοφ φορζα ίςθ 
τουλάχιςτον με το φψοσ του ποςοφ του προχπολογιςμοφ (άνευ ΦΡΑ) ιτοι 1.159.720,00€ κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

α) κατά τθ διάρκεια τθσ προθγουμζνθσ τριετίασ (οικονομικϊν ετϊν 2014, 2015, 2016) , να ζχουν 
εκτελζςει τουλάχιςτον 15 ςυμβάςεισ προμικειασ του ιδίου αντικειμζνου (Ρρομικεια φωτιςτικϊν και 
λαμπτιρων τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων) των 
οποίων το ςυνολικό φψοσ κα καλφπτει τουλάχιςτον το 100% του προχπολογιςμοφ των 1.159.720,00 € 
άνευ ΦΡΑ. 

β) να ζχουν εκτελζςει κατ’ ελάχιςτον μία ανά ζτοσ (τθσ προθγουμζνθσ τριετίασ των οικονομικϊν ετϊν 
2014, 2015, 2016) ςφμβαςθ προμικειασ του ίδιου αντικειμζνου (Ρρομικεια φωτιςτικϊν και λαμπτιρων 
τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων) ζτςι ϊςτε θ 
Ανακζτουςα να μπορεί να διαπιςτεφςει ςε βάκοσ χρόνου τριετίασ τθν ορκι και ομαλι λειτουργία των 
ιδθ  εγκατεςτθμζνων ςε πλιρθ λειτουργία φωτιςτικϊν. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων 
θ παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν.  

γ) να αναφζρουν λίςτα με τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ίδιου αντικειμζνου (Ρρομικεια 
φωτιςτικϊν και λαμπτιρων τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων 
εξωτερικϊν χϊρων) τισ οποίεσ ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ  προθγουμζνθσ τριετίασ (των 
οικονομικϊν ετϊν 2014, 2015, 2016) ζτςι ϊςτε θ υπθρεςία να διαπιςτϊςει τθν ικανότθτα του 
Οικονομικοφ Φορζα να καλφψει το μζγεκοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ. Από τθν λίςτα κα προκφπτει 
ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ζχει προμθκεφςει κατά τθ διάρκεια τθσ  προθγουμζνθσ τριετίασ 
τουλάχιςτον το 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των φωτιςτικϊν ςωμάτων οδοφωτιςμοφ και κοινόχρθςτων 
εξωτερικϊν χϊρων τφπου LED του ιδίου αντικειμζνου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ επίςθσ και το 
100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ LED του ιδίου αντικειμζνου τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ, για τθν υλοποίθςθ και εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, δφναται να χρθςιμοποιιςει 
υπεργολάβουσ. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα, είναι 
όμωσ υποχρεωμζνοι να τθροφν όλα όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  Ο οικονομικόσ φορζασ 
ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων 
τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων 
του. Σε κάκε περίπτωςθ χριςθσ ι μθ υπεργολάβου για τθν εγκατάςταςθ του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ 
απαιτείται θ φπαρξθ άδειασ Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 

ε) τα προςφερόμενα είδθ για τα οποία απαιτείται να βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα αυτϊν 
επαλθκευόμενθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικά: 

 Εργαςτθριακϊν ελζγχων κατά το Ρρότυπο LM80 

 Εκκζςεισ Μετριςεων κατά τα Ρρότυπα IES-LM-79-08 (2008) και EN 13032-1 (2005-03-11)  

 Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ από αναγνωριςμζνο φορζα, ζτςι ϊςτε να προκφπτει ότι καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ φωτιςμοφ κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τισ τυπικζσ οδοφσ όπωσ αυτζσ 
απεικονίηονται ςτο προςάρτθμα Α τθσ υπ’αρ. 5/2017 Μελζτθσ τθσ παροφςθσ  διακιρυξθσ.   

 Πλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά CE (765/2008/ΕΚ & Εγκφκλιοσ 22 Γ.Γ.Δ.Ε.) τα οποία κα φζρουν 
το όνομα του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ ι το όνομα του υποψιφιου προμθκευτι 
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(εξουςιοδοτθμζνου αντιπρόςωπου εφ' όςον δεν είναι υποψιφιοσ ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ 
765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρκρο 30 παρ.1), ο οποίοσ κακίςταται ωσ ο αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
τθν διακίνθςθ των προϊόντων εντόσ τθσ αγοράσ τθσ Ε.Ε., κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 
2014/35/EU ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται πλιρωσ θ αςφαλι λειτουργία αυτϊν. 

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι των τελικϊν προςφερόμενων προϊόντων, το οποίο κα 
πιςτοποιεί ότι ςυμμορφϊνονται με τον ευρωπαϊκό κανονιςμό RoHS, για περιοριςμό χριςθσ 
οριςμζνων επικινδφνων ουςιϊν. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

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

α) Βαςικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό επί ποινι αποκλειςμοφ αποτελεί ότι για  τα 
προςφερόμενα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ οι υποψιφιοι οικονομικοί φορζσ κα πρζπει να αποδεικνφουν 
τθν ςυμμετοχι τουσ ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (όπωσ προβλζπεται από το 
Ν.2939/2001 & τθν Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των 
διαγωνιηόμενων προϊόντων (φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ) κακϊσ επίςθσ και τθν υποχρζωςθ απόδειξθσ 
τθσ εγγραφισ τουσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ 
παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αρικμό Μθτρϊου Ραραγωγοφ (ΑΜΡ) από εγκεκριμζνο από το Υπουργείο 
ςφςτθμα, ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΑ του Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Στθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων θ παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 
Τεφχοσ Β’ αρ. Φφλλου 538/22/02/2017 “ Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 υπουργικισ 
απόφαςθσ” βάςθ τθσ οποίασ “το  πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Ε.Μ.ΡΑ. εντάςςεται ςτα ςτοιχεία που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ , ωσ προχπόκεςθ για τθν 
διάκεςθ ενόσ προϊόντοσ ςτθν Ελλθνικι αγορά και διαςφαλίηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 
το δικαίωμα ςυμμετοχισ των παραγωγϊν - διακινθτϊν ΘΘΕ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ  όπωσ αυτά 
ιςχφουν μζχρι ςιμερα.   
 
β)  Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ των τελικϊν προςφερόμενων υλικϊν απαιτείται να διακζτει πιςτοποιθτικό 
διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2015 από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον 
διαγωνιςμό αντικείμενο. 

γ)  Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ των τελικϊν προςφερόμενων υλικϊν απαιτείται να διακζτει πιςτοποιθτικό 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2015 από τα οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον 
διαγωνιςμό αντικείμενο 

δ)  Ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό οικονομικόσ φορζασ (όταν αυτόσ δεν είναι ο καταςκευαςτισ) 
απαιτείται να διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2015 από τα 
οποία κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
φορζων θ παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν.  

ε)  Ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό οικονομικόσ φορζασ (όταν αυτόσ δεν είναι ο καταςκευαςτισ) 
απαιτείται να διακζτει πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2015 από τα οποία κα 
προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων θ 
παροφςα προχπόκεςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν.  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Ειδικά, όςον 
αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
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επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

ΙΙ. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ επίκλθςθσ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ –οικονομικισ 
επάρκειασ9 

1. Επίκλθςθ δάνειασ επαγγελματικισ ικανότθτασ: Σφμφωνα µε το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
(άρκρο 78 ν.4412/2016) οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ 
,μπορεί να ςτθρίηονται ςτθν τεχνικι ικανότθτα τρίτων φορζων που δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, 
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ µε αυτζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αποδεικνφουν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, µε τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του 
τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται µε τθν προςκόμιςθ των κάτωκι :  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, µε τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να ςυνάψει ζγγραφθ ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του 
διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αφορά θ δάνεια εμπειρία µε τον διαγωνιηόμενο, πριν τθν τελικι κατακφρωςθ 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

β. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, περί ςυνεργαςίασ µε τον προςφζροντα  
διάρκειασ τουλάχιςτον ίςθσ µε το προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του αντικειμζνου του 
διαγωνιςμοφ και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ 
αφορά θ δάνεια εμπειρία.  

2. Επίκλθςθ δάνειασ οικονομικισ επάρκειασ: Σφμφωνα με το άρκρο 63 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
(άρκρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιηόμενοι για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ οικονομικισ επάρκειασ 
μπορεί να ςτθρίηονται ςτισ οικονομικζσ ικανότθτεσ τρίτων φορζων που δεν μετζχουν ςτθν προςφορά, 
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να  αποδεικνφουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, 
τουσ αναγκαίουσ οικονομικοφσ πόρουσ με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν. 
Θ απόδειξθ τθσ δζςμευςθσ του τρίτου δανείηοντοσ φορζα κατά τα ανωτζρω γίνεται με τθν προςκόμιςθ 
των κάτωκι:  

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ παροχισ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων ςτον υποψιφιο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ  

β.  Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86  του οικονομικοφ φορζα  ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο 
προςφζρων ,  περί  δζςμευςθσ του προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθν οποία κα αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τθν επικλθκείςα από αυτόν οικονομικι επάρκεια κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

                                                           
9
 Τα δικαιολογθτικά αυτά ηθτοφνται ςε περίπτωςθ  επίκλθςθσ του υποψθφίου δάνειων ικανοτιτων 
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► Διευκρίνιςθ: Οι  ανωτζρω υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ  μπορεί να φζρουν  θμερομθνία εντόσ του 
διαςτιματοσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν  

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τισ ανωτζρω   Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ   
Ν.1599/1986 (Αϋ75),   * πλθν του Ε.Ε.Ε.Σ  ο τρόποσ υποβολισ  και υπογραφισ του οποίου περιγράφεται 
ςτθν διακιρυξθ ςφμφωνα με το νόμο+ υπογράφουν: 

α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε. 

β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ θ το εξουςιοδοτθμζνο για το ςκοπό αυτό πρόςωπο, όταν το νομικό πρόςωπο 
είναι Α.Ε. 

γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται  από τον 
Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 

ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αφορά κάκε μζλοσ που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

Οι παρζχοντεσ δάνεια εμπειρία υποχρεοφνται ςτθ ςυμπλιρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου 
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά του Ρροςφζροντοσ, θ απόδειξθ δε των 
όςων δθλϊκθκαν με αυτό γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ρροςφζροντα των αντίςτοιχων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, εφ’ όςον ανακθρυχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ  (ΕΕΕΡ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα Δ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΡ10 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 111.  Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων 
απαιτείται θ προςκόμιςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) από όλα τα μζλθ 
αυτϊν. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα12 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201613. 

                                                           
10

 Το ΕΕΕΡ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

11
 Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται  

οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΡ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΡ.  
12

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ  

13
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά14: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (το οποίο κα ζχει εκδοκεί το 
τελευταίο εξάμθνο), όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο, Επιπλζον απαιτείται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ 
οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε καμία από τισ καταςτάςεισ που περιγράφονται ςτα άρκρα 73 και 
74 του Ν4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν.  
Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ 
των παραπάνω από όλα τα μζλθ αυτϊν.  

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ ανά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο Θα 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και 
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ 

- Ειδικότερα το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ και 
αμειβόμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, εφόςον υπάρχει 
υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ καταβολισ από τθν πλευρά τθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ 
απαςχολοφμενουσ αυτοφσ. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα 
πρζπει να υποβλθκοφν: α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κάκε 
Χϊρασ) ςτθν οποία κα δθλϊνονται όλοι οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ υπάρχει υποχρζωςθ τθσ 
επιχείρθςθσ καταβολισ από τθν πλευρά τθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για όλουσ τουσ απαςχολοφμενοφσ 
τθσ και β) τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ τθσ επιχείρθςθσ από όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ 
φορείσ που δθλϊνονται ςτθν προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ.  

Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ 
των παραπάνω από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

-για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να 

                                                           
14

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι 
δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ 
ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ δεν τελεί ι είναι ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-
ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ του παραπάνω 
πιςτοποιθτικοφ από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτισ υπό-παραγράφουσ γ, δ, ε, ςτ, 
η, θ, κ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 λόγοι αποκλειςμοφ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-
κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ παραπάνω υπεφκυνθσ διλωςθσ από 
όλα τα μζλθ αυτϊν.  

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν15, εφόςον ο υποψιφιοσ  
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο 
ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που 
ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

                                                           
15

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ 
όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν από όλα τα μζλθ αυτϊν.  

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ τθσ 
παραπάνω υπεφκυνθσ διλωςθσ από όλα τα μζλθ αυτϊν.  

B. 2.  Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω: 

Για τθν παράγραφο 2.2.4.1 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου Βιοτεχνικοφ ι Εμπορικοφ ι Βιομθχανικοφ μθτρϊου 
του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
Ριςτοποιθτικό του οικείου Βιοτεχνικοφ ι Εμπορικοφ ι Βιομθχανικοφ επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ 
εγγραφισ τουσ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα  κακϊσ επίςθσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 του 
ςυμμετζχοντοσ, όπου κα αναφζρει ότι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ παραμζνει 
εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν 
οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ των παραπάνω από όλα τα μζλθ αυτϊν.  

Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι 
αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

Για τθν παράγραφο 2.2.4.2 ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ 
ςυμβολαίου κτιςθσ ι  ενοικίαςθσ ι ςχετικοφ εγγράφου ιδιοκτθςίασ ι άδειασ λειτουργίασ των 
εγκαταςτάςεων, κακϊσ επίςθσ και κεωρθμζνο ςχζδιο – κάτοψθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, βάςει 
τθσ οποίασ θ Ανακζτουςα αρχι κα μπορεί να διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ των απαιτοφμενων 
εγκαταςτάςεων – υποδομϊν τισ οποίεσ διακζτει ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν τθσ προμικειασ. Ελάχιςτο εμβαδόν κάλυψθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ των υπό προμικεια 
προϊόντων ορίηεται ςτα 100m2 ανά 1000 τεμάχια φωτιςτικϊν ςωμάτων (όπωσ προκφπτει από τον 
ελάχιςτο όγκο ανά φωτιςτικό ςϊμα). Επιπλζον απαιτείται θ προςκόμιςθ Υ.Δ. από τον υποψιφιο 
οικονομικό φορζα με τθν οποία κα δθλϊνει υπεφκυνα ότι εφόςον αναδειχκεί ωσ ο ανάδοχοσ τθσ 
προμικειασ κα διατθρεί ςε πλιρθ λειτουργία τισ εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ ζχουν δθλωκεί και για χρονικό 
διάςτθμα 10 ετϊν από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (χρόνοσ δανειακισ ςφμβαςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ με το Τ.Ρ.&Δ.). Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων 
απαιτείται θ παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ να είναι υπογεγραμμζνθ από όλα τα μζλθ αυτϊν.   

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.5 (απόδειξθ τθσ 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ) οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίςτοιχα επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω: 

Για τθν παράγραφο 2.2.5.1. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όλα τα φορολογικά ζντυπα δθλϊςεων  
για κάκε μορφι εταιρείασ, όπωσ αυτά προβλζπονται από τον Ν.4172/2013 & 4308/2014 για τισ χριςεισ 
2014, 2015, 2016. Επιπλζον οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ ετιςιεσ  οικονομικζσ καταςτάςεισ 
κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ δθμοςιεφςεισ τουσ,  για τισ χριςεισ 2014, 2015, 2016 όπωσ προβλζπονται από 
τουσ  Ν.4308/2014  άρκρο 16, Ν.2190/1920. Αναλυτικά :  
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Οι προςωπικζσ εταιρείασ (Ο.Ε.,Ε.Ε. , ατομικζσ κ.λ.π)  που τθροφν απλογραφικά βιβλία υποχρεοφνται να 
προςκομίςουν για τισ χριςεισ 2014, 2015, 2016  τισ υποβλθκείςεσ  δθλϊςεισ αναλυτικϊν ςτοιχείων 
φορολογίασ ειςοδιματοσ εντφπων Ε3 που προβλζπεται  από τθν φορολογικι νομοκεςία για κάκε χριςθ.  
Τα νομικά πρόςωπα (Ο.Ε. , Ε.Ε. κ.λ.π) για τισ χριςεισ 2014, 2015, 2016  πρζπει να προςκομίςουν τα 
ζντυπα φορολογίασ ειςοδιματοσ Ν . Πλεσ οι  προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε.,Ε.Ε. , ατομικζσ κ.λ.π), για τισ 
χριςεισ 2015, 2016 κα πρζπει να προςκομίςουν κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων,  ζντυπο Β.6. 
ςφμφωνα με  τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα Ν.4308/2014 άρκρο 16 παρ. 8. 
Οι  προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε., Ε.Ε. , ατομικζσ κ.λ.π)  που τθροφν διπλογραφικά βιβλία υποχρεοφνται να 
προςκομίςουν για τισ χριςεισ 2014, 2015, 2016 τισ υποβλθκείςεσ  δθλϊςεισ αναλυτικϊν ςτοιχείων 
φορολογίασ ειςοδιματοσ εντφπων Ε3 που προβλζπεται  από τθν φορολογικι νομοκεςία για κάκε χριςθ.  
Τα νομικά πρόςωπα (Ο.Ε. , Ε.Ε. κ.λ.π) για τισ  χριςεισ 2014, 2015, 2016 πρζπει να προςκομίςουν τα 
ζντυπα φορολογίασ ειςοδιματοσ  Ν .  
Πλεσ οι προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε.,Ε.Ε. , ατομικζσ κ.λ.π), για τθν χριςθ 2014 κα πρζπει να προςκομίςουν 
ιςολογιςμό και κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων και για τισ χριςεισ 2015, 2016 ιςολογιςμό 
κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ςφμφωνα με  τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα Ν.4308/2014 
άρκρο 16 παρ. 3,4,5,6,7. 
 Τα νομικά πρόςωπα Α.Ε., Ε.Ρ.Ε. , Ι.Κ.Ε.  υποχρεοφνται να προςκομίςουν για τισ χριςεισ 2014,2015,2016  
τισ υποβλθκείςεσ δθλϊςεισ αναλυτικϊν ςτοιχείων φορολογίασ ειςοδιματοσ εντφπων Ε3 που 
προβλζπεται  από τθν φορολογικι νομοκεςία για κάκε χριςθ.  Για τισ χριςεισ 2014, 2015, 2016 πρζπει 
να προςκομίςουν τα ζντυπα φορολογίασ ειςοδιματοσ Ν . Πλα τα νομικά πρόςωπα , για τθν χριςθ 2014, 
κα πρζπει να προςκομίςουν ιςολογιςμό και κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων και για τισ χριςεισ 
2015, 2016 ιςολογιςμό κατάςταςθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων ςφμφωνα με  τα Ελλθνικά Λογιςτικά 
Ρρότυπα 4308/2014 άρκρο 16 παρ. 3,4,5,6,7.  
Τα νομικά πρόςωπα  Α.Ε., Ε.Ρ.Ε. , Ι.Κ.Ε.  υποχρεοφνται να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου 
εκπροςϊπου θ οποία κα αναφζρει ότι πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τον νόμο θ δθμοςίευςθ και 
ανάρτθςθ  των Ιςολογιςμϊν τθσ εταιρείασ ςτθν ιςτοςελίδα του ΓΕ.Μ.Θ.,  για τισ χριςεισ 2014,2015,2016 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.   
Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ 
όλων των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κακϊσ και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ από όλα τα μζλθ αυτϊν.  

 
Για τθν παράγραφο 2.2.5.2. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα ο μζςοσ ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν (ςχετικόσ με 
το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ) για τα τρία προθγοφμενα ζτθ (ιτοι 2014, 2015, 2016) είναι μεγαλφτεροσ θ 
ίςοσ από το  φψοσ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ ιτοι 1.159.720,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ΦΡΑ. 
Για τθν παράγραφο 2.2.5.3. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Βεβαίωςθ τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ 
χϊρασ, ι άλλου αναγνωριςμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ Ε.Ε. για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ίςθσ τουλάχιςτον με το  φψοσ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ ιτοι 
1.159.720,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.     

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.6. (απόδειξθ τθσ 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ) οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα 
επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω: 

Για τθν παράγραφο 2.2.6. α) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουλάχιςτον 10 αποδεικτικά 
εγκατάςταςθσ - βεβαιϊςεισ ι πρωτόκολλα παραλαβισ, εγκατάςταςθσ και καλισ λειτουργίασ – 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ τα οποία κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα παραςτατικά (τιμολόγια 
πϊλθςθσ), από ςυμβάςεισ προμικειασ του ιδίου αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ “Ρρομικεια 
φωτιςτικϊν και λαμπτιρων τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων 
εξωτερικϊν χϊρων ”, οι οποίεσ ζχουν εκτελεςτεί από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα  κατά τθ διάρκεια 
τθσ προθγουμζνθσ τριετίασ (οικονομικϊν ετϊν 2014, 2015, 2016), των οποίων το ςυνολικό φψοσ κα 
καλφπτει τουλάχιςτον το 100% του προχπολογιςμοφ των 1.159.720,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ.  

Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται : 
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Ι. Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ανακζτουςα Αρχι με πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ τα οποία ζχουν εκδοκεί - 
κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι.  

ΙΙ. Εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ με υπεφκυνθ Διλωςθ- βεβαίωςθ του αγοραςτι θ οποία κα 
ςυνοδεφεται από αποδεικτικό του τόπου εγκατάςταςθσ - βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
εγκατάςταςθσ και καλισ λειτουργίασ -των φωτιςτικϊν και λαμπτιρων κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ 
οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων από τον τελικό αποδζκτθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ.  

 

Για τθν παράγραφο 2.2.6. β) ςε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν από το ςφνολο των βεβαιϊςεων-ςυςτάςεων καλισ εκτζλεςθσ κατ’ ελάχιςτον μία ανά ζτοσ 
τθσ προθγουμζνθσ τριετίασ (των οικονομικϊν ετϊν 2014, 2015, 2016) βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ από 
ςφμβαςθ προμικειασ του ίδιου αντικειμζνου (Ρρομικεια φωτιςτικϊν και λαμπτιρων τφπου LED 
κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων) ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα 
αρχι να μπορεί να διαπιςτεφςει ςε βάκοσ χρόνου τριετίασ (κατ’ ελάχιςτο) τθν ορκι και ομαλι 
λειτουργία των ιδθ εγκατεςτθμζνων ςε πλιρθ λειτουργία φωτιςτικϊν και λαμπτιρων τφπου LED. 

 Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται :  

Ι. Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ανακζτουςα Αρχι με πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί - κεωρθκεί από τθν 
αρμόδια αρχι.  

ΙΙ. Εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ με υπεφκυνθ Διλωςθ- βεβαίωςθ του αγοραςτι θ οποία κα 
ςυνοδεφεται από αποδεικτικό του τόπου εγκατάςταςθσ - βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
εγκατάςταςθσ και καλισ λειτουργίασ -των φωτιςτικϊν και λαμπτιρων κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ 
οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων από τον τελικό αποδζκτθ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6. γ) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αναλυτικι λίςτα με τισ κυριότερεσ 
παραδόςεισ από ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ίδιου αντικειμζνου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ “Ρρομικεια 
φωτιςτικϊν και λαμπτιρων τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων 
εξωτερικϊν χϊρων ”  τισ οποίεσ ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ  προθγουμζνθσ τριετίασ (των 
οικονομικϊν ετϊν 2014, 2015, 2016) ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα να διαπιςτϊςει τθν ικανότθτα και 
αξιοπιςτία του Οικονομικοφ Φορζα να καλφψει το μζγεκοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ. Στθν 
παραπάνω λίςτα να αναφζρεται αναλυτικά : ο αγοραςτισ, ο τελικόσ αποδζκτθσ τθσ προμικειασ και ο 
τόποσ εγκατάςταςθσ,  θ θμερομθνία παράδοςθσ των προϊόντων, ο αρικμόσ του παραςτατικοφ πϊλθςθσ,  
θ αξία ςε €, θ ποςότθτα ςε τεμάχια των φωτιςτικϊν και λαμπτιρων LED, ο τφποσ και περιγραφι των 
προμθκευόμενων ειδϊν ζτςι ϊςτε να προκφπτει θ υλοποίθςθ αντίςτοιχων προμθκειϊν φωτιςτικϊν και 
λαμπτιρων τφπου LED κατάλλθλων για χριςθ φωτιςμοφ οδϊν και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων και 
να αποδεικνφεται ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ζχει προμθκεφςει κατά τθ διάρκεια τθσ 
προθγουμζνθσ τριετίασ τουλάχιςτον το 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των φωτιςτικϊν ςωμάτων 
οδοφωτιςμοφ και κοινόχρθςτων εξωτερικϊν χϊρων τφπου LED του ίδιου αντικειμζνου τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ κακϊσ επίςθσ και το 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ LED του 
ίδιου αντικειμζνου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.     

Για τθν παράγραφο 2.2.6. δ) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςε κάκε περίπτωςθ χριςθσ ι μθ 
υπεργολάβου άδεια Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. Επιπλζον 
ςτθν περίπτωςθ χριςθσ υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ τθσ εγκατάςταςθσ του φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ οι 
οικονομικοί φορείσ εκτόσ από τθν άδεια Θλεκτρολόγου Α’ ειδικότθτασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 108/2013 
ΦΕΚ 141/Α του υπεργολάβου, προςκομίηουν υπεφκυνθ διλωςθ του υπεργολάβου κεωρθμζνθ από 
Αρμόδια αρχι ςτθν οποία κα  δθλϊνεται ότι : αποδζχεται να εγκαταςτιςει ωσ υπεργολάβοσ του 
Αναδόχου οικονομικοφ φορζα τα φωτιςτικά ςϊματα τθσ προμικειασ ςτα ςθμεία τα οποία κα του 
υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ. 

Για τθν παράγραφο 2.2.6. ε) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : 

 επίςθμεσ εκκζςεισ εργαςτθριακϊν ελζγχων κατά το Ρρότυπο LM80 των διόδων φωτοεκπομπισ 
(LED) τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν τα προςφερόμενα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ.   
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 Επίςθμθ Ζκκεςθ Μετριςεων του προςφερόμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ και λαμπτιρα, θ οποία 
κα ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, βάςει τθσ οποίασ κα πιςτοποιείται ο κωδικόσ 
ονομαςίασ του κάκε προςφερόμενου φωτιςτικοφ και λαμπτιρα κακϊσ και θ ςυνολικι ενεργόσ 
ιςχφσ (W) του φωτιςτικοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα : 

IES-LM-79-08 (2008) 

EN 13032-1 (2005-03-11) 

 Επίςθμθ Ζκκεςθ Μετριςεων του προςφερόμενου φωτιςτικοφ ςϊματοσ και λαμπτιρα, θ οποία 
κα ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, βάςει τθσ οποίασ κα πιςτοποιείται ο κωδικόσ 
ονομαςίασ του κάκε προςφερόμενου φωτιςτικοφ και λαμπτιρα κακϊσ και θ ςυνολικι φωτεινι 
ροι (ςε Lumen)  του φωτιςτικοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα : 

IES-LM-79-08 (2008)  

EN 13032-1 (2005-03-11)  

 Φωτοτεχνικζσ μελζτεσ από αναγνωριςμζνο φορζα, ζτςι ϊςτε να προκφπτει ότι καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ φωτιςμοφ κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τισ τυπικζσ οδοφσ όπωσ αυτζσ 
απεικονίηονται ςτο προςάρτθμα Α τθσ υπ’αρ. 5/2017 Μελζτθσ τθσ παροφςθσ  διακιρυξθσ.   

 Πλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία κα φζρουν το όνομα του 
καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ ι το όνομα του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα  
(εξουςιοδοτθμζνου αντιπρόςωπου εφ' όςον δεν είναι υποψιφιοσ ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ του 
τελικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρκρο 30 
παρ.1), ο οποίοσ κακίςταται ωσ ο αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν διακίνθςθ των προϊόντων 
εντόσ τθσ αγοράσ τθσ Ε.Ε., κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλίηεται πλιρωσ θ αςφαλισ λειτουργία αυτϊν και αναλυτικότερα να ςυμμορφϊνονται με 
τα παρακάτω πρότυπα (standards) αςφαλοφσ λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Για τα φωτιςτικά ςϊματα LED:  

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, ΕΝ 60598-2-3 και EN 62471 

Για τουσ λαμπτιρεσ LED :  

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62560 και EN 62471 

Από τα πιςτοποιθτικά CE κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προκφπτει το όνομα του 
εργαςτιριου ςτο οποίο πραγματοποιικθκαν οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κακϊσ και ο ειδικόσ 
αρικμόσ εργαςτθριακοφ ελζγχου (test report number) των προςφερόμενων φωτιςτικϊν και 
λαμπτιρων ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα να προβεί ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο διαπίςτευςθσ των 
παραπάνω προτφπων για το κάκε προςφερόμενο είδοσ φωτιςτικοφ και λαμπτιρα.  

Επιπλζον απαιτείται για το εργαςτιριο ςτο οποίο πραγματοποιικθκαν οι ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ 
με τα παραπάνω πρότυπα θ προςκόμιςθ διαπίςτευςθσ κατά ISO/IEC 17025 από ανεξάρτθτο 
φορζα διαπίςτευςθσ.       

 Ριςτοποιθτικό του καταςκευαςτι των τελικϊν προςφερόμενων προϊόντων, το οποίο κα 
πιςτοποιεί ότι ςυμμορφϊνονται με τον ευρωπαϊκό κανονιςμό RoHS, για περιοριςμό χριςθσ 
οριςμζνων επικινδφνων ουςιϊν. 

 

Β.5.  Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.7. (Ρρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν αντίςτοιχα επί ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω: 

Για τθν παράγραφο 2.2.7. α) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ ςυμμετοχι τουσ 
ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (όπωσ προβλζπεται από το Ν.2939/2001 & τθν 
Κ.Υ.Α. με αρικμό Θ.Ρ. 23615/651/Ε.103 για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των διαγωνιηόμενων προϊόντων 
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(φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ) κακϊσ επίςθσ και το πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο 
Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αρικμό 
Μθτρϊου Ραραγωγοφ (ΑΜΡ) από εγκεκριμζνο από το Υπουργείο ςφςτθμα, ςφμφωνα με το παράρτθμα 
ΙΑ του Ρ.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω από όλα τα μζλθ αυτϊν, ςφμφωνα με το ΦΕΚ Τεφχοσ Β’ αρ. Φφλλου 
538/22/02/2017 “ Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 181504/2016 υπουργικισ απόφαςθσ” βάςει τθσ οποίασ “το  
πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Ε.Μ.ΡΑ. εντάςςεται ςτα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ , ωσ προχπόκεςθ για τθν διάκεςθ ενόσ προϊόντοσ ςτθν Ελλθνικι 
αγορά και διαςφαλίηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 το δικαίωμα ςυμμετοχισ των 
παραγωγϊν - διακινθτϊν ΘΘΕ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ  όπωσ αυτά ιςχφουν μζχρι ςιμερα.  

Για τθν παράγραφο 2.2.7. β) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2015 του καταςκευαςτικοφ οίκου του τελικοφ 
προςφερόμενου προϊόντοσ από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο.  

Για τθν παράγραφο 2.2.7. γ) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ EN ISO 14001:2015 του καταςκευαςτικοφ οίκου του τελικοφ 
προςφερόμενου προϊόντοσ από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο.  

Για τθν παράγραφο 2.2.7. δ) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (όταν αυτοί δεν είναι ο καταςκευαςτικόσ 
οίκοσ του τελικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ 
ποιότθτασ EN ISO 9001:2015 από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο. Στθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων θ παροφςα απαίτθςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν. 

Για τθν παράγραφο 2.2.7. ε) οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ (όταν αυτοί δεν είναι ο καταςκευαςτικόσ 
οίκοσ του τελικοφ προςφερόμενου προϊόντοσ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
EN ISO 14001:2015 από το οποίο κα προκφπτει το ςχετικό με τον διαγωνιςμό αντικείμενο. Στθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων θ παροφςα απαίτθςθ ιςχφει για όλα τα μζλθ αυτϊν. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ 
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι 
προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ μζςω αντιπροςϊπου. Εφ' όςον οι 

προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν βεβαίωςθ 

εκπροςϊπθςθσ (κατάλλθλο ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ όπωσ πρακτικό ΔΣ, πλθρεξοφςιο, εξουςιοδότθςθ 

κλπ. αναλόγωσ τθσ νομικισ μορφισ του ςυμμετζχοντοσ). 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
λόγω των ειδικϊν απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, του μζγεκοσ του ζργου, του τρόπο υλοποίθςθσ και 
χρθματοδότθςισ τουσ, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 86 και άρκρο 87 του ν.4412/2016. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Ρρομικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  όπωσ 

αυτι προςδιορίηεται βάςει του κόςτουσ, με χριςθ προςζγγιςθσ κόςτουσ – αποτελεςματικότθτασ με 

κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ, ςφμφωνα με το άρκρο 87 του ν. 4412/2016. Θ ςυγκριτικι τιμι 

προςφοράσ όπωσ ορίηεται εκφράηει το ςτακμιςμζνο  κόςτοσ επζνδυςθσ € ανά MWh  του κφκλου ηωισ 

τθσ επζνδυςθσ ςε παροφςεσ αξίεσ ςφμφωνα με τθσ προβλζψεισ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 87 του ν. 

4412/2016.  

Συγκεκριμζνα λαμβάνει υπόψθ ιδίωσ:   

α) κόςτοσ που βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι ι άλλουσ χριςτεσ, όπωσ:   αα) το κόςτοσ που ςχετίηεται με 
τθν απόκτθςθ,   ββ) το κόςτοσ χριςθσ, όπωσ για τθν κατανάλωςθ,   γγ) το κόςτοσ ςυντιρθςθσ,   δδ) το 
κόςτοσ τζλουσ του κφκλου ηωισ, όπωσ το κόςτοσ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ, ϊςτε θ ςυνολικι 
ενεργειακι απόδοςθ να ζχει προτεραιότθτα ζναντι τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ επιμζρουσ προϊόντων ςτο 
πλαίςιο τθσ ίδιασ δζςμθσ, αγοράηοντασ τθ δζςμθ προϊόντων που πλθροί το κριτιριο τθσ ανϊτερθσ 
κατθγορίασ ενεργειακισ απόδοςθσ ωσ εκάςτοτε ιςχφουν.  

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Σφμφωνα με το άρκρο Ε παράγραφοσ Ε2 του Οδθγοφ Μελετϊν για τθ Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ 
Αποδοτικότθτασ ςε Εγκαταςτάςεισ Οδοφωτιςμοφ ΟΤΑ Α’& Β’ όπωσ αυτόσ αναρτικθκε από το Τ.Ρ.&Δ. και 
το Κ.Α.Ρ.Ε. τον Φεβρουάριο του 2017 και ιςχφει. Επιπλζον γίνεται χριςθ του παρακάτω μακθματικοφ 
τφπου ςτο υπολογιςτικό φφλλο excel (ΡΑΑΤΘΜΑ Β τθσ παροφςασ)  όπωσ αυτό αναρτικθκε από το 
Τ.Ρ.&Δ. και το Κ.Α.Ρ.Ε. τον Φεβρουάριο του 2017, και με χριςθ αυτοφ από τουσ υποψιφιουσ 
οικονομικοφσ φορείσ κα προκφπτει το Στακμιςμζνο κόςτοσ επζνδυςθσ (€/ΜWh). 

Το οικονομικό κριτιριο αξιολόγθςθσ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ κα υπολογίηεται με τον κάτωκι μακθματικό 

τφπο: 

1000

)(

)(

15

1

,

,

15

1 



















t

tMETA

tMETA

t
K

EE

KPV

S (€/MWh) 

Ππου: 

SK = Στακμιςμζνο κόςτοσ επζνδυςθσ (€/ΜWh) 

KEΠΕΝ = Κόςτοσ επζνδυςθσ (€) 

t = Χρόνοσ διάρκειασ ηωισ (λαμβάνεται ίςο με 15 χρόνια – ςφμφωνα με τθν ΥΑ (ΑΔΑ: 
4ΑΘΣΟ-Η) με αρικμ. Ρρωτ. Δ6/7094/30.03.2011 «Ρλαίςιο μεκοδολογίασ μζτρθςθσ και 
επαλικευςθσ τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ για τθν επίτευξθ του ενδεικτικοφ εκνικοφ 
ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν τελικι χριςθ – Κατάλογοσ ενδεικτικϊν επιλζξιμων 
μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ – Ενεργειακό περιεχόμενο καυςίμων για 
τελικι χριςθ  

PV = Ραροφςα αξία 

ΚΜΕΣΑ  = Ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ ΜΕΤΑ (€/ζτοσ) 

ΕΠΡΙΝ  = Ετιςια Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ΡΙΝ (kWh/ζτοσ) 
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ΕΜΕΣΑ  = Ετιςια Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ΜΕΤΑ (kWh/ζτοσ) 

Θ παροφςα αξία μιασ μελλοντικισ χρθματορροισ, F, υπολογίηεται ςφμφωνα με τον τφπο: 

tp

F
PV

)1( 


 

Ππου: 

F = το κεφάλαιο (€) 

p = Επιτόκιο προεξόφλθςθσ (=5%) 

 

Το ςτακμιςμζνο κόςτοσ επζνδυςθσ (SK) και θ παροφςα αξία (PV) υπολογίηονται ςτο Υπολογιςτικό Φφλλο 

Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ Δθμοτικοφ Οδοφωτιςμοφ(Ραράρτθμα Β) . 

Ο παραπάνω τφποσ αποτελεί τον ακριβι τρόπο υπολογιςμοφ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προςφοράσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 86 παράγραφοσ 13 του Ν.4412/2016. Θ ςυγκριτικι τιμι προςφοράσ όπωσ 

ορίηεται εκφράηει το ςτακμιςμζνο  κόςτοσ ανά MWh  του κφκλου ηωισ τθσ επζνδυςθσ ςε παροφςεσ αξίεσ 

ςφμφωνα με τθσ προβλζψεισ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 87. 

Ο οικονομικόσ φορζασ με το χαμθλότερο ςτακμιςμζνο κόςτοσ επζνδυςθσ (€/ MWh) κθρφςςεται ωσ ο 

Ανάδοχοσ τθσ Ρρομικειασ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ βάςει των οποίων κα προκφπτει το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ (ΚΕΡΕΝ) κα πρζπει να 

είναι ίςεσ θ χαμθλότερεσ από τισ ενδεικτικζσ τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτθν μελζτθ (Ραράρτθμα Α) του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ.  

Ρροςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ υψθλότερεσ των ενδεικτικϊν τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ Μελζτθσ 

(όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο Ραράρτθμα Α) κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν κα 

αξιολογοφνται. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Επιςημαίνεται ότι, η κατάταξη των προςφορϊν η οποία προκφπτει από το ςφςτημα τησ πλατφόρμασ 
του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι το ςφςτημα δεν είναι προςαρμοςμζνο για την επιλογή 
αναδόχου βάςει του ςτακμιςμζνου κόςτουσ επζνδυςθσ (€/ MWh). 
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ, 
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Πλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα προςκομίηονται ςε πρωτότυπα ι κεωρθμζνα αντίγραφα όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρ. 1 του Ν. 4250/14 και θ ζλλειψθ κάποιου αποτελεί λόγω αποκλειςμοφ από το 
διαγωνιςμό. 

Δεν μπορεί κανείσ να εκπροςωπεί ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ ι ενϊςεισ 

προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετάςχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί και εταιρεία. Στθν 

περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ . 

Πλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα είναι επικυρωμζνεσ από αρμόδια Αρχι. Επίςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ 

όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τα οποία εμπεριζχονται ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ κακϊσ και θ 
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ςυςκευαςία των δειγμάτων κα φζρουν τθν ςφραγίδα και υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου τθσ 

διαγωνιηόμενθσ εταιρίασ (οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ).    

Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και δεν μποροφν να εκτιμθκοφν ι περιζχουν ουςιϊδθ απόκλιςθ από τουσ 

όρουσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι υςτεροφν ςε ςχζςθ με αυτζσ ι κζτουν όρο 

αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτονται. 

Στον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ. Σε 

περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο με ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο και με ρθτι και ειδικι ςχετικι εντολι. Στθν 
προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

[Ηλεκτρονική Διαδικαςία] 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5 ), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 16 17. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ18. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

                                                           
16

 Θ εν λόγω Υπουργικι Απόφαςθ εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ των Υπουργικϊν Αποφάςεων των παρ. 5 του 
άρκρου 36 και τθσ παρ. 6 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 

17
 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 

1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
18

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα19, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ για τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά δεν ζχουν 
αποτυπωκεί ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει 
ςτθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(pdf).   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον 
ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, τα 
δείγματα όλων των προςφερόμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων,  κακϊσ επίςθσ ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν 
ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι 
ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα 
οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

 

 

Αναλυτικά : 

Οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν φυςικό ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο εξωτερικό μζροσ του οποίου 

αναγράφονται τα εξισ: 

- ΡΟΣΦΟΑ 

 ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 

- Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 24386 

- Τίτλοσ τθσ Ρρομικειασ : “ΡΟΜΘΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ LED & 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΤΥΡΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” 

- Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν), όπωσ ορίηεται ςτο 

Άρκ. 1.5  τθσ παροφςθσ. 

- Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

                                                           
19

 Ρρβλ άρκρο 11, παρ. 1.11 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
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Εντόσ του ανωτζρω, κυρίωσ φακζλου, περιλαμβάνονται οι κάτωκι υποφάκελοι, οι οποίοι κα φζρουν 

εξωτερικά όλεσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.  

α) Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

γ) Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςθσ) 

Εξωτερικά ςτθν ςυςκευαςία των δειγμάτων κα αναγράφονται τα εξισ : 

- ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

- ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ 

- Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 24386 

- Τίτλοσ τθσ Ρρομικειασ : “ΡΟΜΘΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΡΟΥ LED & 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΤΥΡΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” 

- Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν), όπωσ ορίηεται ςτο 

Άρκ. 1.5  τθσ παροφςθσ. 

- Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ20. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν21: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομθκειϊν (Ε.Ε.Ε.Ρ.), όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. γ) τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) τθσ παραγράφου 2.2.9.2.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΡ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XLΜ και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Δ ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ - 
ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”. 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_47
03_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34866246364
03629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61   
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (ςφμφωνα με το υπόδειγμα ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΡ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 

                                                           
20

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα 
να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο 
περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

21
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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– Τεχνικι επάρκεια του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα κακϊσ και θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν. 

Ειδικότερα εκτόσ από τα παραπάνω αναφερόμενα “αποδεικτικά μζςα” τθσ παραγράφου 2.2.9.2 εντόσ 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα εμπεριζχονται επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα : 

α)  Συμπλθρωμζνοσ πίνακασ Τεχνικισ προςφοράσ με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ όπωσ αυτζσ 

φαίνονται ςτο παρακάτω υπόδειγμά: 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

α/α Κωδικόσ Μ.Μ. Ροςότθτα 
Εταιρία 

Καταςκευισ 

Τφποσ 

Μοντζλου 

Ζντυπο Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν 

Ριςτοποιθτικά 

Ροιότθτασ 

        

Χρόνοσ Ραράδοςθσ: 

Χρόνοσ Εγγφθςθσ: 

β)  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει , ςτθν οποία κα δθλϊνονται: 

-  θ χϊρα καταςκευισ και προελεφςεωσ του τελικοφ προςφερομζνου είδουσ. 

-  το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευαςτεί το τελικό υπό προμικεια είδοσ, ο τόποσ 

εγκατάςταςθσ του και το ζτοσ παραγωγισ των προςφερόμενων προϊόντων. 

-  θ ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων ειδϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ  

- ότι ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθ δυνατότθτα παροχισ 

ανταλλακτικϊν για πζντε (5) ζτθ τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία λιξθσ του χρόνου εγγφθςθσ 

των προςφερόμενων φωτιςτικϊν, 

γ)    Αναλυτικι Τεχνικι περιγραφι του κάκε προςφερόμενου είδουσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

από τθν μελζτθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ υλικϊν που κζτει θ παροφςα διακιρυξθ 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

δ) Τα IES αρχεία των προςφερόμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων LED ςε θλεκτρονικι μορφι. 

ε)  Διαγράμματα διάχυςθσ φωτόσ για το κάκε προςφερόμενο προϊόν. 

ςτ)  Πταν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτον διαγωνιςμό δεν είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ των 

τελικϊν προςφερόμενων προϊόντων αλλά ζμποροσ, απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ να 

προςκομίςει ςυμβόλαιο αντιπροςϊπευςθσ το οποίο κα ζχει ςυνάψει με τον οίκο καταςκευισ των 

τελικϊν προςφερόμενων προϊόντων (φωτιςτικϊν και λαμπτιρων LED), το οποίο κα εμπεριζχει τον 

όρο κάλυψθσ απευκείασ από τον καταςκευαςτι προσ τθν Ανακζτουςα, οποιαςδιποτε αςτοχίασ και 

αν προκφψει κατά τον χρόνο τθσ 10ετουσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται ανά προϊόν από 

τον υποψιφιο οικονομικό φορζα (επικυρωμζνο από αρμόδια αρχι ανά χϊρα προζλευςθσ του 

καταςκευαςτι, το οποίο κα φζρει επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι από το Υπουργείο 

Εξωτερικϊν).  

 Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτο διαγωνιςμό δεν είναι ο επίςθμοσ 

αντιπρόςωποσ του οίκου καταςκευισ των τελικϊν προςφερόμενων προϊόντων (φωτιςτικϊν και 

λαμπτιρων LED), απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ, θ προςκόμιςθ από αυτόν επίςθμθσ βεβαίωςθσ 
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(επικυρωμζνθ από αρμόδια αρχι, ανά χϊρα προζλευςθσ του καταςκευαςτι, θ οποία κα φζρει 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι από το Υπουργείο Εξωτερικϊν) κάλυψθσ απευκείασ από τον 

καταςκευαςτι προσ τθν Ανακζτουςα οποιαςδιποτε αςτοχίασ και αν προκφψει κατά τον χρόνο τθσ 

10ετουσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα ανά προϊόν. 

η)  Βεβαίωςθ εξυπθρζτθςθσ (Service) μετά τθν πϊλθςθ προϊόντων κακϊσ και τεχνικισ βοικειασ εκ 

μζρουσ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα. 

θ)  Επίςθμο κατάλογο (prospectus) του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ο οποίοσ κα εμπεριζχει τα 

προςφερόμενα φωτιςτικά και λαμπτιρεσ, ο οποίοσ κα αποδεικνφει ότι τα προςφερόμενα είδθ 

είναι από τα κφρια είδθ τθσ δραςτθριότθτασ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και κα είναι 

δθμοςιευμζνοσ ςτο επίςθμο site του διαγωνιηόμενου οικονομικοφ φορζα, ζτςι ϊςτε θ υπθρεςία 

να μπορεί εφκολα να διαπιςτϊςει τθν αυκεντικότθτα αυτοφ, κακϊσ επίςθσ να διαπιςτεφςει τα 

ειδικά τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων προϊόντων τα οποία ζχουν υποβλθκεί εντόσ του 

φακζλου προςφοράσ. 

κ) Γραπτι εγγφθςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προςφερόμενου είδουσ (φωτιςτικά και λαμπτιρεσ 

LED) κακϊσ και υπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα του άρκρου  6.6 (εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ προμικειασ) τθσ παροφςθσ. 

ι) Στθν περίπτωςθ χριςθσ υπεργολάβων από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα απαιτείται θ 

προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα αναφζρονται 

τα πλιρθ ςτοιχεία του/των υπεργολάβων κακϊσ και το τμιμα τθσ ςυμβάςθσ που προτίκεται να 

ανακζςει ωσ υπεργολαβία ςφμφωνα με το άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτο άρκρο 2.3 τθσ παροφςασ κριτιριο 
ανάκεςθσ με χριςθ από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ του υπολογιςτικοφ φφλλου (excel) 
Ραράρτθμα Β τθσ παροφςθσ. Θ ςυγκριτικι τιμι προςφοράσ όπωσ ορίηεται εκφράηει το 
ςτακμιςμζνο  κόςτοσ επζνδυςθσ € ανά MWh  του κφκλου ηωισ τθσ επζνδυςθσ ςε παροφςεσ αξίεσ 
ςφμφωνα με τθσ προβλζψεισ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 87 του ν. 4412/2016. 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ τοποκετϊντασ ςτισ διαμορφοφμενεσ (ξεκλείδωτεσ με κίτρινο φόντο) 
κζςεισ του υπολογιςτικοφ φφλλου (Ραράρτθμα Β τθσ παροφςθσ) τθν προςφερόμενθ τιμι ανά 
εγκατεςτθμζνο βραχίονα (πίνακασ Γενικά δεδομζνα - κζςθ Τιμι Μονάδασ ςε € προμικειασ και 
εγκατάςταςθσ βραχίονα), τισ προςφερόμενεσ τιμζσ ανά φωτιςτικό ςϊμα εγκατεςτθμζνο ςε πλιρθ 
λειτουργία και τθν προςφερόμενθ τιμι ανά λαμπτιρα (πίνακασ Νζα ΦΣ – κζςθ Τιμι Μονάδοσ), κακϊσ 
επίςθσ και τα ποιοτικά ςτοιχεία απόδοςθσ (πίνακασ Νζα ΦΣ – κζςθ Lumen φωτιςτικοφ και απόδοςθ 
φωτιςτικοφ lm/W) του κάκε προςφερόμενου φωτιςτικοφ και λαμπτιρα, προκφπτει θ οικονομικι 
προςφορά του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα όπωσ αυτι φαίνεται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςθσ. 

Εφ’ όςον ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπό)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Γ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

17PROC002512143 2017-12-29



Σελίδα | 39  

 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ, β) προςφορζσ 

που κα φζρουν τιμζσ υψθλότερεσ των ενδεικτικϊν τιμϊν του προχπολογιςμοφ τθσ Μελζτθσ (όπωσ αυτζσ 

αποτυπϊνονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν (300 θμερϊν) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα 
άρκρα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7. 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 
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μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν22 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 08/02/2018 και ϊρα 10.00 π.μ.  

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου23.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν 
διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

 

 

                                                           
22

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  

23
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι24 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
του ςτακμιςμζνου  κόςτουσ επζνδυςθσ € ανά MWh, μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία 
αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ25. 

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.4. τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ26 - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δεκαπζντε (15) θμερϊν 27 από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

                                                           
24

 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
25

 Βλ. παρ. 4 του άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016 
26

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
27

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ 
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, 
εντόσ του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ επί ποινι αποκλειςμοφ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του28.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

                                                           
28

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία *Συμβάςεισ άνω των 
ορίων+ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει 
ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν 
το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με 
θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ) δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ 
γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε 
περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ .  
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.  
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:  
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ .  
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ .  
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Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.  
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά . 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΣΤ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 29 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τησ παροφςασ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ 
του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ 
προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και 
του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

                                                           
29

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

17PROC002512143 2017-12-29



Σελίδα | 47  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.30. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 
του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ31  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
30

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
31

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιθκεί διαηευκτικά με τουσ πιο κάτω 
τρόπουσ :   
α) Το 80% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.  
Το υπόλοιπο 20% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ (άνευ ΦΡΑ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα του 
άρκρου Δ παράγραφοσ Δ.2. του Οδθγοφ Μελετϊν του προγράμματοσ, λόγω τθσ υποχρεωτικισ 
εκπλιρωςθσ του ειδικοφ όρου από τον Ανάδοχο, παροχισ τθσ 10ετοφσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων LED παραμζνει δεςμευμζνο ςτον ειδικό λογαριαςμό του 
Αναδόχου (Escrow Account) και αποδίδεται τμθματικά ςε ετιςια βάςθ ςτον Ανάδοχο ςε ποςοςτό 2% επί 
του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  
Θ ετιςια απόδοςθ – πλθρωμι του ποςοςτοφ 2% επί του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ (άνευ ΦΡΑ) 
για τα 10 επόμενα ζτθ ςτον ανάδοχο κα γίνεται μετά από: 

 Εξακρίβωςθ τθσ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από το Κ.Α.Ρ.Ε. και  

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του ΟΤΑ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ εγγφθςθσ 
από τον Ανάδοχο. 
 
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με 
τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ, το υπόλοιπο 30% με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.   
Το υπόλοιπο 20% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ (άνευ ΦΡΑ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα του 
άρκρου Δ παράγραφοσ Δ.2. του Οδθγοφ Μελετϊν του προγράμματοσ, λόγω τθσ υποχρεωτικισ 
εκπλιρωςθσ του ειδικοφ όρου από τον Ανάδοχο, παροχισ τθσ 10ετοφσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων LED παραμζνει δεςμευμζνο ςτον 
ειδικό λογαριαςμό του Αναδόχου (Escrow Account) και αποδίδεται τμθματικά ςε ετιςια βάςθ ςτον 
Ανάδοχο ςε ποςοςτό 2% επί του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ  
Θ ετιςια απόδοςθ – πλθρωμι του ποςοςτοφ 2% επί του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ για τα 
10 επόμενα ζτθ ςτον ανάδοχο κα γίνεται μετά από: 

 Εξακρίβωςθ τθσ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από το Κ.Α.Ρ.Ε. και  

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του ΟΤΑ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ εγγφθςθσ από τον Ανάδοχο. 
 
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα 
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ 
που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ το ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ 
προκαταβολισ.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνου και του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. κα γίνεται 
με τθν προςκόμιςθ όλων των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
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Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με τθν πλθρωμι του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ άνευ Φ.Ρ.Α..  

 5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ32  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε 
από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 
προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ 
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν 
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερθμερίασ.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο33 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

                                                           
32

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
33

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων34   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

                                                           
34

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο των υλικϊν όπωσ αυτά αναγράφονται ςτο 
Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ, κακϊσ επίςθσ και να εγκαταςτιςει τουσ βραχίονεσ και τα φωτιςτικά 
ςϊματα LED ςε πλιρθ λειτουργία, ςε οκτϊ (8) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 
του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1635  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα - Η (Σχζδιο ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ). 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τουσ 
ακόλουκουσ τρόπουσ: α) μακροςκοπικό ζλεγχο, β) πρακτικι δοκιμαςία ορκισ λειτουργίασ αυτϊν, 
εγκατεςτθμζνα ςτουσ αντίςτοιχουσ ιςτοφσ οδοφωτιςμοφ ι κζςεισ, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςθσ. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι 

                                                           
35

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε 
περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που 
περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: 

Θ παραλαβι των εγκατεςτθμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων μπορεί να γίνεται τμθματικά, από τθν αρμόδια 
Επιτροπι Ραραλαβισ & Ραρακολοφκθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ παραλαβι δφναται να πραγματοποιθκεί 
ςε πζντε (5) ςτάδια, κάκε ζνα με τθν ολοκλιρωςθ εκάςτου 20% του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. Το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα κα ςυμφωνθκεί μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ και του Αναδόχου, πριν 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα από τθν προγραμματιςμζνθ μζρα κάκε 
παράδοςθσ για τθν παραλαβι τθσ. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που 
κα ςυντάςςεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.  
Στο πρωτόκολλο κα αναγράφονται τα εξισ: 
•  Το είδοσ και θ ποςότθτα. 
• Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ, κατθγορία (Watt), κακϊσ και ο κωδικόσ αρικμόσ ωσ διακριτικό 
γνϊριςμα του προμθκευόμενου προϊόντοσ. 
 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν 
υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ 
αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν 
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. 

 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
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6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ 
ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Εφαρμόηονται τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

6.5.1 Επί ποινι αποκλειςμοφ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν δείγμα του κάκε 
προςφερόμενου φωτιςτικοφ και λαμπτιρα κακϊσ και του βραχίονα ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία θ οποία 
κα φζρει τθν ζνδειξθ "ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ" και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 
προςφοράσ κακϊσ επίςθσ και τον κωδικό του κάκε προςφερόμενου είδουσ, το αργότερο εντόσ 3 
εργάςιμων θμερϊν μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Τα δείγματα κα ςυνοδεφονται από το 
απαιτοφμενο παραςτατικό (δελτίο αποςτολισ). Τα δείγματα προςκομίηονται και λαμβάνουν αρικμό 
πρωτοκόλλου παράδοςθσ από τθν Ανακζτουςα.    

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

 
Κάκε προςφερόμενο φωτιςτικό ςϊμα και λαμπτιρασ LED κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ, τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν θ οποία κα ζχει εκδοκεί από τον καταςκευαςτι του τελικοφ 
προςφερόμενου προϊόντοσ, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο των μερϊν του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ωσ 
ενιαίο ςφςτθμα (π.χ. φινίριςμα, κάλυμμα, οπτικι μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάςθ ςτιριξθσ και κάκε 
άλλο εξάρτθμα ι μζροσ που αποτελεί τμιμα του φωτιςτικοφ). Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αςτοχίασ 
εντόσ του παραπάνω χρόνου ολικισ εγγφθςθσ  (5ετιασ), τα φωτιςτικά και οι λαμπτιρεσ δεν 
επιςκευάηονται αλλά αντικακίςτανται από νζα. 
Επιπλζον απαιτείται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι εγγυάται τθν ςυντιρθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων LED ζτςι 
ϊςτε αυτά να βρίςκονται ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ για το χρονικό διάςτθμα 10 ετϊν από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν τα ανωτζρω αποδεικνφονται με τθ μορφι βεβαίωςθσ θ 
διλωςθσ τθσ εταιρείασ καταςκευισ των τελικϊν προςφερόμενων φωτιςτικϊν και λαμπτιρων κακϊσ 
επίςθσ και από τον υποψιφιο οικονομικό φορζα.  
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 
4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
προςφερόμενων ειδϊν. 
 
 
 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΟΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Α   

ΜΕΛΕΤΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ  

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Β 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL (όπωσ αυτό ζχει αναρτθκεί ςτα site του Τ.Ρ.& Δ. και Κ.Α.Ρ.Ε. 
από τον Φεβρουάριο 2017) βάςει του οποίου προκφπτουν τα αποτελζςματα και το 
ςτακμιςμζνο κόςτοσ ζργου (€/MWh) τθσ Μελζτθσ προμικειασ.  

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Γ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Δ   ΕΕΕΡ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Ε  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεισ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – ΣΤ  Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ – Η  Σχζδιο Σφμβαςθσ  
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