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η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης 

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

  

 

Ηράκλειο,   12 - 12 - 2014 

 

 

Αριθμ.Πρωτ.    185593/12-12-2014 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 

12-12-2014 19-12-2014 19-12-2014 

 

 

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 

2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

(Υπ΄.Απόφ.11389/93) και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.  

 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας 

Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο 

του υποέργου 5 με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012, ΚΩΔ. ΟΠΣ 

373875), με τη συγχρηματοδότηση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).  

 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 364.633,50 € με το ΦΠΑ.  

 

3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ: 19-12-2014  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-01-2015 

και ώρα 17:00  

 

 
 

  

  



 
2 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-02-2015 

και ώρα 17:00  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

 

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία 

εγγραφής. 

 

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 

Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της  παρούσης προκήρυξης. Όλες 

οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα 

αποκλείονται. 

 

 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στα 5.929,00 Ευρώ για το σύνολο της προμήθειας. 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 

αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την 

υπηρεσία. 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές 

για μέρος των ζητουμένων υλικών, παρά για το σύνολο της προμήθειας. 

Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη 

απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε 

σχέση με αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

 

7. Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

8. Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά  Α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Β) στις οικονομικές εφημερίδες «Γενική 

Δημοπρασιών» και «Δημοπρασιών και πλειστηριασμών», Γ) στις ημερήσιες εφημερίδες 

«Πατρίς» και «Νέα Κρήτη» και Δ) στη εβδομαδιαία «Άποψη του Νότου».   

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα 

αποσταλεί στα επιμελητήρια και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  

www.heraklion.gr.  

 

Τα έξοδα  Δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

http://www.heraklion.gr/
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 

12 – 12 - 2014 19 – 12 – 2014  19 – 12 – 2014    

 

Ηλεκτρονικού Διεθνή  Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου 

Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης 

την συμφερότερη  προσφορά,  

στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ 

της πράξης με τίτλο  

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012, ΚΩΔ. ΟΠΣ 

373875 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 

64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

1. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

 

2. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

     

 

 
 

 
 

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Διεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 

Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

  

 

Ηράκλειο,          12 – 12 – 2014  

 

Αριθμ.Πρωτ.    185593/12-12-2014 
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3. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

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

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010) .  

4. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

5. Την υπ’ αρίθμ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) ΥΑ σχετικά 

με την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) 

μέχρι 31/12/2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

6. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

7. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 

1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008). 

8. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

10. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις».   

11. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων». 

12. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων κ.α.»  

13. Το από 03/04/2012 Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του Προγράμματος 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» μεταξύ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και του ΕΦΔ ΚΑΠΕ / 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 

14. Την απόφαση  504/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ,  

15. Της 12-12-12 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για την 

ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθευτών των Δήμων, των Ιδρυμάτων 

και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και 

των Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού. 

16. Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

17. Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» 

18. Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», 

(άρθ. 9, παρ.4β). 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Β. Τον υπ’ αριθ. Ν. 4111 / 2013 (ΦΕΚ Α 18 ) άρθρο 4  .  

 

Γ. Την υπ’ αριθ.  795/ 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ω3ΒΖΩ0Ο-

0Φ1 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 

Δ. Την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές προδιαγραφές, τη Συγγραφή υποχρεώσεων, τον 

Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό.   

 

Ε. Την απόφαση 604 / 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΘΘ9Ω0Ο-Μ2Ο για 

έγκριση διενέργειας του επαναληπτικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Το Υποέργο με τίτλο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης με τίτλο 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (ΚΩΔ ΠΔΕ 2012ΣΕ06180064), η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της 

χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

 

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριοτέρων περιφερειακών 

ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής 

των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 

βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και 

μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής 

συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, 

και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της 

δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

 

Τεύχος Διακήρυξης: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Τεχνική Μελέτη (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης) 

Α. Παράρτημα Α  

Β. Παράρτημα Β (δείγμα εγγυητικής) 
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ΑΡΘΡΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α.1. Τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμοί και συγγραφές υποχρεώσεων  

Οι τεχνικές προδιαγραφές οι προϋπολογισμοί και οι συγγραφές υποχρεώσεων της 

προμήθειας επισυνάπτονται και  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, 

όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ). 

 

Αντικείμενο Προμήθειας (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις – CPV) 

34993000-4, 34993100-5, 34928500-3,  45317000-2 

 

Α.2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ: 19 – 12 - 2014   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 – 01 -2015 και 

ώρα 17:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05 – 02 – 2015 

και ώρα 17:00  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Α.2.1 Προθεσμία Παροχής  Διευκρινήσεων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες 

ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την όγδοη (8η) ημέρα πριν από την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω 

προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. 

Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους 

ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις 

προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ 

της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α της 
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Υ.Α 11389/93, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως 

άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 

εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α 

της Υ.Α 11389/93. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 

από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Α.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

που ασχολούνται με την κατασκευή ή εμπορία και διάθεση των προϊόντων της μελέτης. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος 

της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση 

της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη 

κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα 

συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β. Συνεταιρισμοί. 

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να λαμβάνουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως η 

επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε 

αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της συμβάσεως. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία 

εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του ταυτοποιούμενοι ως εξής:: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
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• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

A.4 Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Α.4.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 

προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 

της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :  
 

A.4.1.1  Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω :  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο Α.5 της παρούσας διακήρυξης. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 
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γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας ανά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  του συμμετέχοντος 

όπου θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει 

εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

 Θα δηλώνεται ότι δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσης 

διακήρυξης. 

 Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

 Θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

δημοσίου.  

  Θα δηλώνεται ότι δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς του δημοσίου.  

η. Δήλωση χώρας καταγωγής, κατασκευής και προελεύσεως του προσφερομένου είδους 

όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος, 

ο τόπος εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής του. 

θ. Αναλυτική Δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

ι.  Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος που εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό 

δείγμα. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο η πιστοποιητικό ή που δεν 

καλύπτει για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αυτό μπορεί να 

αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής.  

Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα. 

- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- Όλοι οι νομίμως εκπροσωπούντες την εταιρία για Α.Ε.   

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι.   

Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και τους συνεταιρισμούς, ισχύουν 

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά όλα τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί 

ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

του άρθρου Α υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

στον  (υπό) φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς στο 

Διαγωνισμό. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά)  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία είναι τα α,β,δ,ε,στ του παρόντος 

άρθρου Α.4.1.1. Της παρούσας διακήρυξης. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή 

εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

Α.4.1.2 Τεχνική Προσφορά  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι :  

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται ο προσφέρων να 

πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την φερεγγυότητά, την επαγγελματική 

δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις 

τεχνικές δυνατότητές του. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα 

παρακάτω: 

α. Χρηματοπιστωτική κατάσταση. 

1. Απόσπασμα του ισολογισμού της διαγωνιζόμενης επιχείρησης, της προηγούμενης 

οικονομικής χρήσης με σκοπό την απόδειξη ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυτής 

υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, για ποσό 

τρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών Ευρώ (364.633,50 

€) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Αναλυτική λίστα έργων τα οποία έχουν υλοποιηθεί από τον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό, σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας τα οποία θα αποδεικνύουν την 

εμπειρία αυτού σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας. Επίσης Θα πρέπει στην 

παραπάνω λίστα να αναφέρεται αναλυτικά η ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε έργου, ο 
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αριθμός διακήρυξης, η αξία σε €, έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την ικανότητα 

του προμηθευτή να καλύψει το οικονομικό μέγεθος της συγκεκριμένης προμήθειας.    

β. Τεχνικές δυνατότητες.  

1. Επίσημο κατάλογο (prospectus) του συμμετέχοντα, των προσφερομένων ειδών ο 

οποίος θα αποδεικνύει ότι το προσφερόμενο είδος είναι ένα από τα κύρια είδη της 

δραστηριότητας του. 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων τύπου 

LED καθώς και Πιστοποιητικό 18001 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από τα οποία θα 

προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο και η τεχνική δυνατότητα για 

ασφαλή εγκατάστασή των υπό προμήθεια ειδών.  Στην περίπτωση του  ISO 18001, αν ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν το διαθέτει, να μπορεί να συνεργαστεί με εταιρεία που να 

κατέχει  ISO 18001. 

3. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1194/2012 για την ασφαλή λειτουργία 

(αποφυγή ατυχημάτων η ολικής παύσης λειτουργίας του δικτύου φωτισμού)  απαιτείται 

από τον συμμετέχοντα η ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικών CE  για τα  φωτιστικά τα 

οποία θα έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα πιστοποίησης τα οποία θα πιστοποιούν ότι 

το προσφερόμενο προϊόν είναι συμμορφούμενο με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες  EMC 

2004/108/EC και LVD 2006/95/EC και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με τα 

παρακάτω standards ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:    

   

        Κατά EMC 2004/108/EC : 

 

EN 55015:2006+A1+A2:2009 

EN 61547:2009 

EN 61000-3-2:2006+A1+A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

EN 61000-4-2:2009 

EN 61000-4-6:2009 

EN 61000-4-8:2010 

 

Κατά LVD 2006/95/EC : 

 

EN 60598-1:2008+A11:2009 

EN 61347-1:2008 

EN 62031:2008 

ΕΝ 62471:2008 

4. Επιπλέον όταν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των 

προσφερόμενων ειδών αλλά έμπορος, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει 

επίσημο συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του προσφερόμενου είδους το οποίο θα έχει 

συνάψει με τον οίκο κατασκευής των φωτιστικών και το οποίο θα εμπεριέχει τον όρο 

κάλυψης απ’ευθείας από τον κατασκευαστή προς τον Φορέα τον οποίο διενεργεί τον 

διαγωνισμό, της συνολικής ποσότητας των προσφερόμενων ειδών, καθώς επίσης τον 

όρο κάλυψης απ’ευθείας από τον κατασκευαστή οποιασδήποτε αστοχίας και αν 

προκύψει κατά τον χρόνο εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον υποψήφιο 

προμηθευτή. Στην περίπτωση που ο έμπορος-συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν είναι ο 

επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων προϊόντων 

απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η υποβολή από αυτόν επίσημης βεβαίωσης 

(επικυρωμένη από αρμοδία αρχή, ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή) κάλυψης 

απ’ευθείας από τον κατασκευαστή προς τον Φορέα τον οποίο διενεργεί τον διαγωνισμό, 

της συνολικής ποσότητας των προσφερόμενων ειδών, καθώς επίσης και την κάλυψη 

οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο εγγύησης που δίνεται από τον 

συμμετέχοντα ανά προϊόν.    

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να 

είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του 
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υπό ανάθεση Έργου και οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του (υπο)φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

 Επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, κανάλια 

εξυπηρέτησης. 

 Τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης. 

 Προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές 

τους  εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο Α.2. της παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη 

απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε 

σχέση με αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Επίσης, στον  (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά θα 

πρέπει να περιέχει: 

 Συμπληρωμένο πίνακα Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες πληροφορίες 

όπως αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα 
Εταιρία 

Κατασκευής 

Τύπος 

Μοντέλο 

Έντυπο 

Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

Πιστοποιητικά 

Ποιότητας 

 

        

Χρόνος Παράδοσης: 

Χρόνος Εγγύησης: 

 Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά (CE) και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό  σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (Τεχνική μελέτη 

παράρτημα Α). 

 Τα αρχεία της Φωτοτεχνικής Μελέτης καθώς και τα Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία 

των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε 

μορφή ZIP αρχείου, καθώς και θα αποσταλούν στην υπηρεσία σε cd έτοιμα για 

χρήση. 

 Βεβαίωση εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση προϊόντων καθώς και 

τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών του 

προσφερόμενου είδους για μία πενταετία. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο Εγγύησης καλής Λειτουργίας 

των προϊόντων . 

 

 Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του 

προσφερόμενου είδους να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του προϊόντος, έτσι 
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ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται 

αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Επίσης δεν θα λαμβάνεται τυχόν υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο 

των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι 

οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της μελέτης και σε ποσότητες που ορίζονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό (Τεχνική μελέτη παράρτημα Α).  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 

οίκου. Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της 

προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον 

προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει 

υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός 

της προθεσμίας που θα του ταχθεί. 

 

Α.4.2  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η μεταφορά 

και η παράδοση αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση της προμήθειας, καθώς 

και όλους τους σχετικούς φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με δύο δεκαδικά. 

Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν 

προσφορές για μέρος των ζητουμένων υλικών, παρά για το σύνολο της 

προμήθειας. 
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Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα 

προσκομίσουν μαζί  με την οικονομική τους προσφορά από 1 δείγμα για 

τα είδη των άρθρων 1,2 & 3 των τεχνικών προδιαγραφών (φωτιστικά 

σώματα). 

 

Τα δείγματα  κατατίθενται, το καθένα σε ιδιαίτερη συσκευασία, η οποία να αναφέρει  

εξωτερικά “ΔΕΙΓΜΑ”. Η απόδειξη κατάθεσης ή  αποστολής δείγματος, εκδίδεται όταν 

κατατεθεί το σχετικό δείγμα και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στον (υπό)φάκελο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική  Προσφορά. Για την κατάθεση - χειρισμό των 

δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα  στο ΠΔ 118/07, άρθρα 11, 36. 

Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της 

σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της. 

Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια, παράδοση του εξοπλισμού (η παράδοση 

μπορεί να είναι και τμηματική σε περίπτωση που το ζητήσει η Υπηρεσία), σε τόπο που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία . Συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, 

μεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν 

εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα. 

Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το 

οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους 

δεν είχε υπολογίσει. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη 

αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή.  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Α.5. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 

τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης των προσφερομένων ειδών, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια 

λήξης και θα αναφέρει ότι:  «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή 

μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον 

οργανισμό μας (Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική 

υποχρέωση». 

 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται 

στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα στο 

Παράρτημα Β. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Νόμου 4281/2014. 

 

Β.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η μεταφορά 

και η παράδοση αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση της προμήθειας, καθώς 

και όλους τους σχετικούς φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με δύο δεκαδικά σε περίπτωση δε 

διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως γραμμένες τιμές. 

Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές 

για μέρος των ζητουμένων υλικών, παρά για το σύνολο της προμήθειας. 

Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της 

σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της. 

Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια, παράδοση του εξοπλισμού (η παράδοση 

μπορεί να είναι και τμηματική σε περίπτωση που το ζητήσει η Υπηρεσία), σε τόπο που 

θα υποδείξει η Υπηρεσία . Συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, 

μεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν 

εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα. 

Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το 

οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους 

δεν είχε υπολογίσει. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη 

αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή.  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά  

 

Β.1.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν 

να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 

πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  

 

Β.2.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά 

της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την 

πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 

προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, βάσει του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής: 
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1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, εγγράφως μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής 

των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο 

του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική 

απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού 

ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 

αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση 

αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 

εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.Η ένσταση κατά της 

συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της 

σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την 

αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

5. Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 

/A’) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 

Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 

89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του 

συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου 

απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη 

διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή 

αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( 

ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» 

ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Β.3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα 

καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 

στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 

προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία 

δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, 

στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
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Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 

τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 

τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 

έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα 

υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που 

δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η 

προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται οι 

προβλεπόμενες ποινές.  

5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 

επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε 

η κατακύρωση. 

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  προσφορών 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12.00 π.μ., μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Γ.1.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών.  

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους.  
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες 

– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών 

και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Για την επιλογή της  συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που 

έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης. 

     Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια 

επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, 

επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού.   

     Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες προσφορές 

κρίθηκαν από την επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων και 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α. Ομάδα: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας  (70%) 

Α.1. Ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

(30 %) 

Α.2. Τεχνική αξία και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης (20%) 

Α.3.  Λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών  (20%) 

 

Β. Ομάδα: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης     (30%) 

Β.1. Χρόνος παράδοσης των υλικών (10%) 

Β.2. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (10%) 

Β.3. Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους 

του προμηθευτή (10%) 

Για κάθε προσφορά βαθμολογείται κάθε ένα από τα ανωτέρω Κριτήρια Τεχνικής 

Αξιολόγησης. Η βαθμολογία για το κάθε ένα από αυτά καθορίζεται σε 50 βαθμούς για 

τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις 

της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις 

που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.  

Η βαθμολογία κάθε Κριτηρίου Τεχνικής Αξιολόγησης σταθμίζεται με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτοί αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

 

Το Άθροισμα των Σταθμισμένων Βαθμολογιών (ΑΣΒ) προκύπτει από τη σχέση: 

ΑΣΒ = ΒΑ1*0,3 + ΒΑ2*0,2 + ΒΑ3*0,2 + ΒΒ1*0,1 + ΒΒ2*0,1 + ΒΒ3*0,1 

Όπου: 

ΒΑ1,  ΒΑ2, ΒΑ3,  ΒΒ1, ΒΒ2,  ΒΒ3    οι αντίστοιχες βαθμολογίες για κάθε Κριτήριο Τεχνικής 

Αξιολόγησης 
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Προσφορές που παρουσιάζουν  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε βαθμολογούνται. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται 

ως επουσιώδεις. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. (άρθρο 20 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ) 

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης 

των οικονομικών προσφορών, εκείνων μόνο των υποψηφίων, των οποίων οι τεχνικές 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο (Λ) του 

Αθροίσματος των Σταθμισμένων Βαθμολογιών (ΑΣΒ) προς την Ανοιγμένη Τιμή 

Προσφοράς (ΑΤΠ). Για τη διαμόρφωση της Ανοιγμένης Τιμής Προσφοράς (ΑΤΠ) 

λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς χωρίς τον ΦΠΑ.  

Ο λόγος (Λ) δίνεται από τη σχέση: 

Λ = ΑΣΒ / ΑΤΠ 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το 

αυτό αποτέλεσμα. 

 

Γ.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Η οικονομική επιτροπή μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης αποφαίνεται 

σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δηλ. την κατακύρωση τη ματαίωση, τη 

συνέχιση κλπ. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η συμφερότερη προσφορά», με την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αρ. Μελέτης: 1 / 2014 της Υπηρεσίας και 

τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους διακήρυξης 

και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, ως η πλέον συμφέρουσα. 

Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση. 

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συμπληρώνει και 

υπογράφει το σχετικό πρακτικό ηλεκτρονικά. 

Το πρακτικό της Δημοπρασίας μαζί με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι 

αρμόδια για να αποφασίσει  για την  κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

και της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.  

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και σύμφωνα με το Ν.3463/06 και τον 

ΕΚΠΟΤΑ,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει εντός 

προθεσμίας 10 (δέκα)  ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf 

και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα επικαιροποιημένα 

δικαιολογητικά συμμετοχής β, δ, ε, στ, όπως ορίζονται στο άρθρο Α.4.1.1 της 

παρούσης. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η 

Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα 

σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται 
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να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης 

του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο 

φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω 

του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της 

προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από την 

οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.  

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού 

μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι 

(20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 

ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 

σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών.  

 Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Κατακύρωση  Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού- Σύμβαση 

 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών. 

 

Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 

ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 

152 του Ν.3463/06. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως 

για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

β) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 

γ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 

παραγράφου Α της παρούσας. 

 

O κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί 

η κοινοτική συγχρηματοδότηση. 



 
22 

 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

α. Το προς προμήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 

μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 

μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν 

ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 

από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται 

σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή 

στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 

εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την 

κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 

της Υ.Α. 11389/1993. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. 

 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά 

έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 

του προμηθευτή. 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
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θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται 

από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Τυχόν τροποποιήσεις της Σύμβασης δεν αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.  

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση. 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

Χρόνος παράδοσης των υλικών 

Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Παραλαβή των υλικών 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ), πέντε (05) μέρες μετά την παράδοση των υλικών. 

 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο 

θα υποβληθούν τα υλικά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Έργου (ΕΠΠΕ), με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• τη σύμβαση 

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

• τα τεχνικά φυλλάδια των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν. 

 

 Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο  δέκα (10) ημερών από την παράδοση 

των υλικών. Η ΕΠΠΕ συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων. 

Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Σε 

περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο και δεν 

έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προμήθειας. Ο Δήμος 

Ηρακλείου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. 

 

Τρόπος πληρωμής 

Ολόκληρη η συμβατική αξία του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα πληρωθεί στον 

προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 

από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί 

να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής 

 

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ . 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 

(δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

vii. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 

viii.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

Επίλυση διαφορών 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει 

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή 

διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό 

ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 

από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία του διαγωνισμού παρέχονται από                                                     

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη  Διεύθυνση Ανδρόγεω 

2 Ηράκλειο, ΤΚ. 71202. Τηλέφωνα 2813409185  FAX.  2810229207. 

 

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας του διαγωνισμού 

παρέχονται από   τον  κ. Σαράντο Γέμελα τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Μελετών, Τηλέφωνα. 2813409850   FAX. 2813409870. 
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Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά  Α) στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Β) στις 

οικονομικές εφημερίδες «Γενική Δημοπρασιών» και «Δημοπρασιών και 

πλειστηριασμών», Γ) στις ημερήσιες εφημερίδες «Πατρίς» και «Νέα Κρήτη» και Δ) στη 

εβδομαδιαία «Άποψη του Νότου».   

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα 

αποσταλεί στα επιμελητήρια και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  

www.heraklion.gr τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Η Παρούσα Διακήρυξη θα συνοδεύεται από τις Τεχνικές προδιαγραφές του προς 

προμήθεια εξοπλισμού αναλυτικά ανά κατηγορία  και τις Συγγραφές υποχρεώσεων 

γενικές και ειδικές όπου χρειάζεται, καθώς και τους επιμέρους προϋπολογισμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heraklion.gr/
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7 Υπ ε ύ θ υ ν η  δ ήλ ω σ η τ ο υ  Ν.1599/86, ό π ω ς  ε κ ά σ τ ο τ ε  ισ χ ύ ε ι, σ τ ην  ο π ο ία : 

8

9

10

11

12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡ ΟΣΦΟΡ ΑΣ

Αναλυτική περιγραφή καθώς και επεξηγήσεις των δικαιολογητικών παρουσιάζονται στα 
επιμέρους άρθρα της Διακήρυξης

Εγγύηση συμμε τ ο χής  στ ο  δ ια γω νισμό  2% ε π ί τ ης  συνολικής  πρ οϋπολογ ισθ ε ίσης  

δ α πά νης  χω ρ ίς  ΦΠΑ, κα τ ά  τ ο  ά ρθ ρο  Α.5 τ ης  πα ρ ο ύσα ς  δ ια κήρ υξης .

Πιστ ο πο ιητ ικό  α ρ μό δ ια ς  δ ικα στ ικής  Αρχής , ε κδ όσε ω ς  τ ου τ ε λε υτ α ίο υ τ ρ ιμήνο υ, 

α πό  τ ο  ο πο ίο  να  πρ οκύπτ ε ι ό τ ι ο  δ ια γω νιζ ό με νος  δ ε ν  τ ε λε ί ή  ε ίνα ι σε  δ ια δ ικα σία  

πτ ώ χε υσης , ε κκα θ ά ρ ισης , α να γκα στ ικής  δ ια χε ίρ ισης , π τ ω χε υτ ικού συμβιβα σμο ύ ή 

ά λλη α νά λο γη κα τ ά στ α ση.

Υπε ύθ υνη Δήλω ση τ ου Ν.1599/86 όπο υ θ α  α να φέ ρ ε ι τ ους  α σφα λιστ ικο ύς  φορ ε ίς  πρ ος  

τ ους  ο πο ίο υς  υποχρ ε ο ύτ α ι στ ην  κα τ α βολή ε ισφορ ώ ν κα τ ά  τ ην  ημε ρ ομηνία  

δ ιε νέ ρ γε ια ς  τ ο υ δ ια γω νισμο ύ.

Πιστ ο πο ιητ ικό  α ρ μό δ ια ς  α νά  πε ρ ίπτ ω ση α ρ χής , α πό  τ ο  οπο ίο  να  προ κύπτ ε ι ό τ ι 

ε ίνα ι ε νήμε ρ ο ι ω ς  πρ ος  τ ις  α σφα λιστ ικέ ς  κα ι φο ρο λο γ ικέ ς  τ ους  υπο χρ ε ώ σε ις .

Απόσπα σμα  πο ιν ικο ύ μητ ρώ ο υ ε κδ όσε ω ς  τ ε λε υτ α ίου τ ρ ιμήνο υ α πό  τ ο  οπο ίο  να  

προ κύπτ ε ι ό τ ι δ ε ν  έ χουν  κα τ α δ ικα στ ε ί γ ια  α δ ίκημα  σχε τ ικό  με  τ ην  ά σκηση τ ης  

ε πα γγε λμα τ ικής  τ ο υς  δ ρ α στ ηρ ιότ ητ α ς .

Πιστ ο πο ιητ ικό  τ ου ο ικε ίου ε π ιμε λητ ηρ ίου με  π ιστ οπο ίηση τ ης  ε γγρα φής  γ ια  τ ο  

συγκε κρ ιμέ νο  ε πά γγε λμα , κα ι Υπε ύθ υνη Δήλω ση τ ου Ν.1599/86  τ ο υ συμμε τ έ χοντ ο ς  

ό πο υ θ α  α να φέ ρε ι ό τ ι κα τ ά  τ ην  ημε ρο μηνία  δ ιε νέ ργε ια ς  τ ο υ δ ια γω νισμο ύ 

πα ρ α μέ νε ι ε γγε γρ α μμέ νο ς  στ ο  ο ικε ίο  ε π ιμε λητ ήρ ιο .

Θα  δ ηλώ νε τ α ι ό τ ι δ έ χο ντ α ι πλήρ ω ς  κα ι α νε π ιφύλα κτ α  τ ο υ ό ρο υς  τ ης  πα ρο ύσης  

δ ια κήρυξης .

Θα  δ ηλώ νε τ α ι ό τ ι δ ε ν  υπά ρχουν  τ υχό ν  νομικο ί πε ρ ιορ ισμο ί λε ιτ ο υργ ία ς  τ ης  

ε π ιχε ίρ ησης .

Θα  δ ηλώ νε τ α ι ό τ ι δ ε ν  έ χε ι α πο κλε ισθ ε ί η  συμμε τ οχή τ ους  σε  δ ια γω νισμο ύς  τ ου 

δ ημοσίο υ. 

 Θα  δ ηλώ νε τ α ι ό τ ι δ ε ν  έ χε ι κά νε ι ψε υδ ε ίς  ή  α να κρ ιβε ίς  δ ηλώ σε ις  κα τ ά  τ ην  πα ρ ο χή 

πληρ οφορ ιώ ν πο υ ζ ητ ο ύντ α ι σε  δ ια γω νισμο ύς  τ ο υ δ ημοσίο υ. 

Δήλω ση χώ ρ α ς  κα τ α γω γής , κα τ α σκε υής  κα ι πρ ο ε λε ύσε ω ς  τ ο υ πρ ο σφε ρ ο μέ νο υ 

ε ίδ ο υς  όπου θ α  δ ηλώ νε τ α ι τ ο  ε ρ γο στ ά σιο  στ ο  οπο ίο  θ α  κα τ α σκε υα στ ε ί τ ο  υπό  

προ μήθ ε ια  ε ίδ ος , ο  τ ό πο ς  ε γκα τ ά στ α σης  τ ου κα ι τ ο  έ τ ο ς  πα ρα γω γής  τ ου.

Ανα λυτ ική Δήλω ση γ ια  τ η συμμό ρφω ση ή α πόκλιση τ ω ν προ σφε ρό με νω ν ε ιδ ώ ν με  

τ ις  τ ε χν ικέ ς  προ δ ια γρ α φέ ς  τ ης  δ ια κήρυξης . 

Απόδ ε ιξη κα τ ά θ ε σης  ή α πο στ ο λής  δ ε ίγμα τ ος  που ε κδ ίδ ε τ α ι ό τ α ν  κα τ α τ ε θ ε ί τ ο  

σχε τ ικό  δ ε ίγμα .

Απόσπα σμα  τ ο υ ισο λο γ ισμο ύ τ ης  δ ια γω νιζ όμε νης  ε π ιχε ίρ ησης , τ ης  προ ηγούμε νης  

ο ικο νομικής  χρ ήσης  με  σκοπό  τ ην  α πόδ ε ιξη ό τ ι ο  ε τ ήσιος  κύκλος  ε ργα σιώ ν α υτ ής  

υπε ρ κα λύπτ ε ι τ ο  ύψο ς  τ ης  προ ϋπολο γ ισθ ε ίσα ς  δ α πά νης  τ ο υ δ ια γω νισμο ύ, γ ια  πο σό  

τ ρα κο σίω ν ε ξήντ α  τ ε σσά ρ ω ν χ ιλιά δ ω ν ε πτ α κο σίω ν τ ρ ιά ντ α  τ ρ ιώ ν  Ευρ ώ  

(364. 633, 50 €) κατ ά τ η ν η μ ερ ομ η νία  διενέρ γειας  τ ου διαγω νισμ ού.

Ανα λυτ ική λίστ α  έ ρ γω ν τ α  οπο ία  έ χουν  υλοπο ιηθ ε ί α πό  τ ον  συμμε τ έ χο ντ α  στ ο ν  

δ ια γω νισμό , σχε τ ικά  με  τ ο  α ντ ικε ίμε νο  τ ης  προ μήθ ε ια ς  τ α  ο πο ία  θ α  α πο δ ε ικνύο υν  

τ ην  ε μπε ιρ ία  α υτ ο ύ σχε τ ικά  με  τ ο  α ντ ικε ίμε νο  τ ης  προ μήθ ε ια ς .    
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13

14

15

16 Επίσημο  συμβόλα ιο  α ντ ιπρο σώ πε υσης  τ ου πρ οσφε ρό με νου ε ίδ ο υς

17

Τομε ίς  δ ρα στ ηρ ιό τ ητ α ς  κα ι κλά δ ο ι ε ξε ιδ ίκε υσης .

Πρ οϊόντ α και υπη ρ εσ ίες .

Με θ ο δ ο λο γ ίε ς , ε ρ γα λε ία  κα ι τ ε χν ικέ ς  που χρ ησιμοπο ιε ί. 

18

19

20

21

22

Επίσημο  κα τ ά λογο  (prospectu s) τ ο υ συμμε τ έ χοντ α , τ ω ν προ σφε ρο μέ νω ν ε ιδ ώ ν ο  

ο πο ίο ς  θ α  α ποδ ε ικνύε ι ό τ ι τ ο  προ σφε ρό με νο  ε ίδ ο ς  ε ίνα ι έ να  α πό  τ α  κύρ ια  ε ίδ η τ ης  

δ ρα στ ηρ ιότ ητ α ς  τ ου.

Πιστ ο πο ιητ ικό  ISO 9001:2008 τ ο υ κα τ α σκε υα στ ή τ ω ν φω τ ιστ ικώ ν σω μά τ ω ν τ ύπο υ 

LE D κα θ ώ ς  κα ι Πιστ οπο ιητ ικό  18001  τ ου συμ μ ετ έχ οντ α σ τ ο διαγω νισ μ ό από τ α  οποία  

θα πρ οκύπτ ει τ ο σ χ ετ ικό μ ε  τ ον διαγω νισ μ ό αντ ικείμ ενο και η  τ εχ νική  δυνατ ότ η τ α για  
ασφαλ ή  εγκατ άστ ασή  τ ω ν υπό πρ ομ ή θεια  ε ιδώ ν.   Στ η ν περ ίπτ ω σ η  τ ου  IS O  1 8 0 0 1 ,  αν 
ο υποψή φιος  ανάδοχ ος  δεν τ ο διαθέτ ει,  να  μ πορ εί να  συνερ γασ τ εί μ ε  ετ αιρ εία  που να 
κατ έχ ει  IS O  1 8 0 0 1 .

Σύμφω να  με  τ ο ν  Ευρω πα ϊκό  κα νο νισμό  1194/2012 γ ια  τ ην  α σφα λή λε ιτ ο υρ γ ία  

(α πο φυγή α τ υχημά τ ω ν η ο λικής  πα ύσης  λε ιτ ουργ ία ς  τ ο υ δ ικτ ύο υ φω τ ισμο ύ)  

α πα ιτ ε ίτ α ι α πό  τ ο ν  συμμε τ έ χοντ α  η ηλε κτ ρο νική υποβολή π ιστ ο πο ιητ ικώ ν C E  για  

τ α   φω τ ισ τ ικά τ α  οποία  θα έχ ουν εκδοθεί από επίσ η μ ο φορ έα πιστ οποίη ση ς  τ α οποία  
θα πισ τ οποιούν ότ ι τ ο πρ οσ φερ όμ ενο πρ οϊόν ε ίναι σ υμ μ ορ φούμ ενο μ ε  τ ις  Ευρ ω παϊκές  
οδη γίες   EM C  2004/108/EC  και L V D  2006/95/EC  και αναλ υτ ικότ ερ α να  
σ υμ μ ορ φώ νοντ αι μ ε  τ α  παρ ακάτ ω  s ta n d a rd s  ασ φαλ ούς  λ ειτ ουρ γίας  τ η ς  Ευρ ω παϊκή ς  
Ένω ση

Αν α λ υ τ ικ ή  π α ρ ο υ σ ία σ η τ ω ν  κ ά τ ω θ ι χ α ρ α κ τ ηρ ισ τ ικ ώ ν  τ ο υ  υ π ο ψ ήφ ιο υ  

Αν α δ ό χ ο υ :

Επιχε ιρ ημα τ ική δ ομή, συνε ρ γα σίε ς  με  ε ξω τ ε ρ ικο ύς  συνε ρ γά τ ε ς , κα νά λια  

ε ξυπηρέ τ ησης .

Συμπληρω μέ νο  π ίνα κα  Τε χν ικής  πρ οσφορ ά ς  με  τ ις  α πα ρ α ίτ ητ ε ς  πληρ οφο ρ ίε ς  όπω ς  

α υτ έ ς  φα ίνο ντ α ι στ ο  υπό δ ε ιγμα  τ ου ά ρ θ ρο υ Α.4.1.2, β . Τε χν ικέ ς  δ υνα τ ό τ ητ ε ς

Τε χν ική πε ρ ιγρα φή τ ο υ πρ οσφε ρ όμε νο υ ε ίδ ους  συνο δ ε υόμε νη με  τ α  α πα ρ α ίτ ητ α  

π ιστ ο πο ιητ ικά  (CE ) κα ι ο πο ιο δ ήποτ ε  ά λλο  π ιστ οπο ιητ ικό   σύμφω να  με  ό σα  

πρ ο βλέ πο ντ α ι α πό  τ ην  τ ε χν ική πε ρ ιγρ α φή τ ης  δ ια κήρ υξης  (Τε χν ική με λέ τ η 

πα ρά ρ τ ημα  Α).

Τα αρ χ εία  τ η ς  Φω τ οτ εχ νική ς  Μελ έτ η ς  καθώ ς  και τ α  Πλ ή ρ η  φω τ οτ εχ νικά στ οιχ εία  τ ω ν 
πρ οσφερ όμ ενω ν φω τ ισ τ ικώ ν σ ω μ άτ ω ν θα  υποβ λ η θούν η λ εκτ ρ ονικά σε  μ ορ φή  Z IP 
αρ χ είου καθώ ς  και θα  αποσ τ αλ ούν στ η ν υπη ρ εσ ία  σε  cd  έτ οιμ α για  χ ρ ή ση .

Βε βα ίω ση ε ξυπηρέ τ ησης  (service) με τ ά  τ ην  πώ ληση προ ϊό ντ ω ν κα θ ώ ς  κα ι τ ε χν ικής  

βοήθ ε ια ς  ε κ μέ ρο υς  τ ο υ προ μηθ ε υτ ή.

Υπεύθυνη  δή λ ω ση  τ ου πρ ομ η θευτ ή  για  ύπαρ ξ η  και παρ οχ ή  αντ αλ λ ακτ ικώ ν τ ου 

πρ οσφερ όμ ενου είδους  γ ια  μία  πε ντ α ε τ ία .
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η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης 
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας 

 
Ηράκλειο,   20/08/2014  

 
 

 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτιστικών 

Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης 

Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη προσφορά, στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο:  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ 

της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012, ΚΩΔ. ΟΠΣ 

373875 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  Η προμήθεια Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων 

Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου 

Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά εφ’ όσον τα 

διαγωνιζόμενα προϊόντα πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

προϋπολογισμού 364.633,50 € με το ΦΠΑ .   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις: 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93). Αναλυτικότερα το θεσμικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού διέπεται από τις εξής διατάξεις: 

20. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

21. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

22. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία  
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2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

23. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

24. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

25. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

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

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010) .  

26. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

27. Την υπ’ αρίθμ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) ΥΑ σχετικά 

με την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) 

μέχρι 31/12/2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

28. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

29. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 

1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008). 

30. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

31. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

32. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις».   

33. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων». 

34. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων κ.α.»  

35. Το με αριθμ.πρωτ. 336/06-04-2012 Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του 

Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» μεταξύ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και του ΕΦΔ 

ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 

36. Την απόφαση  504/2009 Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου 

Ηρακλείου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ,  

37. Της 12-12-12 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για την 

ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθευτών των Δήμων, των Ιδρυμάτων 

και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και 

των Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού. 

38. Ο Ν.4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

39. Ο Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»  

40. Ο Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).  

41. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού        

β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου        

δ) Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές - τεχνική μελέτη 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας: 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σε επίσημο διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ με κριτήριο 

κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ: χχ/χχ/2014  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: χχ/χχ/2014 

και ώρα 17:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: χχ/χχ/2014 και 

ώρα 17:00  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών  μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών, της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Η παράδοση και εγκατάσταση των υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει μετά την 

παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. Η παράδοση θα γίνει σε ημερομηνίες που 

θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα προσκομίσουν μαζί  με την 

οικονομική τους προσφορά από 1 δείγμα για τα είδη των άρθρων 1,2 & 3 των τεχνικών 

προδιαγραφών (φωτιστικά σώματα). 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο  
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τα δείγματα θα επιστραφούν στους προμηθευτές  

και θα κρατηθούν στο Δήμο μόνο τα δείγματα του προμηθευτή, που ανέλαβε την 

προμήθεια, τα οποία θα του επιστραφούν αφού γίνει η οριστική παραλαβή των  ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας 

ποιότητας με τα δείγματα  όπως περιγράφονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους- τέλη- 

κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του 

διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα επιλέξει η 

επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σύμβαση: 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμων έγκριση του αποτελέσματος, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο και τόπο, όχι μικρότερο των πέντε (5) 

ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως και 

καταθέτει την κατά το  άρθρο 14ο της παρούσης εγγύησης δια την καλή εκτέλεση 

αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμβάσεως: 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 

προμήθειας τουλάχιστον μετά από ένα χρόνο και εφόσον τηρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις της καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα 

αναλαμβάνει: 

 Την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα 

κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης 

 Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail). 

- Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:  

 Εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση 

έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε εργάσιμες ημέρες και στο διάστημα από 

08:00 έως 17:00 ή 

 Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π.μ.) της επόμενης εργάσιμης ημέρας 

εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών. 

- Για την αποκατάσταση της βλάβης: 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 

24 ώρες.  

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και 

εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα 

πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια (ή ισοδύναμη) μονάδα που λειτουργεί 
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κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό εφόσον αυτό είναι 

απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ΄ όλη 

την διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Χρόνος εγγυήσεως: 

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή 

μετρημένος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθορισθεί με την 

προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 5 ετών  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ποινικές ρήτρες: 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της 

προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος τον αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Πλημμελής κατασκευή: 

Εάν τα υπό παράδοση υλικά δεν πληρούν τους όρους της συμβάσεως ή εμφανίζουν 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες  ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει 

αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή: 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου θα 

ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 16 & 17 της παρούσας. 

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων 

διατάξεων ή οριστική παραλαβή των Υλικών. 

 

 

 

 

 

 

17-10-2014 

Ο Συντάξας 

17-10-2014 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Μελετών 

Σαράντος Γέμελας 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

Δήμου Ηρακλείου με Δ’ βαθμό 
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η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης 
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας 

 
Ηράκλειο,   20/08/2014  

 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου 

LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά, στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο:  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, της πράξης με 
τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012, ΚΩΔ. ΟΠΣ 373875 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας 

LED οδοφωτισμού των 51W 

με ενσωματωμένο ελεγκτή 

φωτιστικού για το σύστημα 

διαχείρισης  

ΤΜΧ. 240 1.025,00 € 246.000,00 € 

2 

Φωτιστικό τεχνολογίας LED 

κατάλληλο για φωτισμό 

σηράγγων των 19W με 

ενσωματωμένο ελεγκτή 

φωτιστικού για το σύστημα 

διαχείρισης 

ΤΜΧ 24 850,00 € 20.400,00 € 

3 

Φωτιστικό τεχνολογίας LED 

κατάλληλο για φωτισμό 

σηράγγων των 26W με 

ενσωματωμένο ελεγκτή 

φωτιστικού για το σύστημα 

διαχείρισης 

ΤΜΧ 7 850,00 € 5.950,00 € 

4 

Ελεγκτής περιοχής, με 

ενσωματωμένο modem, με το 

λογισμικό διαχείρισης και 

πληρωμένα τα 

τηλεπικοινωνιακά τέλη για 

πέντε (5) έτη  

ΤΜΧ 3 3.500,00 € 10.500,00 € 

5 

Αποξήλωση υπαρχόντων 

φωτιστικών μεταφορά και 

αποθήκευση σε σημεία που 

θα υποδειχθούν  

ΤΜΧ 272 50,00 € 13.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 296.450,00 € 

ΦΠΑ 23%:  68.183,50 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 364.633,50 € 

      

20-08-2014 

Ο Συντάξας 

 

 

20-08-2014 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Τεχνικών Έργων & Μελετών 

Σαράντος Γέμελας 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

Δήμου Ηρακλείου με Δ’ βαθμό 
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η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης 

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α  

Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτιστικών 
Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης 
Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη  προσφορά, στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο:  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, 
της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/27-04-2012, ΚΩΔ. ΟΠΣ 373875 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΤΠΑ)  

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 

 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 

 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

 του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 
ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 
278. 

 Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 
(ΦΕΚ τ. Α 173/2010) .  

 Την υπ’ αρίθμ. Π1/2622/23-12-2013 (ΦΕΚ 3435/Β/31-12-2013) ΥΑ σχετικά με την 
εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αρμόδιος: Σαράντος Γέμελας 

 
Ηράκλειο,   21/10/2014  
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31/12/2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

 Την απόφαση  504/2009 Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου 
Ηρακλείου  στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 

 Της 12-12-12 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το 
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για την ανάδειξη προμηθευτών- 
χορηγητών προμηθευτών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους 
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των Νομικών τους προσώπων 
καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού. 

 
A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός) 
εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών 
φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το 70%. 
 
Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διακοσίων σαράντα (240) 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξωτερικών χώρων επί ιστού ύψους περίπου 9m για 
δρόμους, εικοσιτεσσάρων (24) φωτιστικών σωμάτων οροφής υπόγειας διάβασης και επτά (7) 

φωτιστικών σωμάτων πλαϊνών ραμπών εισόδου εξόδου υπόγειας διάβασης, συνοδευόμενα από 
πλήρες σύστημα διαχείρισης φωτισμού, σε αντικατάσταση των αντίστοιχων παλαιών 
συμβατικών φωτιστικών σωμάτων, τα οποία υπάρχουν εγκατεστημένα σήμερα. 
 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην πεταλοειδή οδό του Ηρακλείου (Λεωφ. 

Μίνωος – ΕΟΚ – Β. Σμπώκου) 
 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο του εξοπλισμού της παρούσας προμήθειας (φωτιστικά σώματα 
και κέντρο διαχείρισης οδοφωτισμού) θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα και σε 
πλήρη λειτουργία και θα διενεργηθεί δοκιμή ελέγχου και εκπαίδευση των αρμόδιων 
υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με ευθύνη του Αναδόχου.  
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με βάση τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις του φωτισμού, τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης  και με βάση τα στοιχεία που πραγματοποιήθηκε η προυπάρχουσα μελέτη της 

υπηρεσίας. Το έργο έχει ως στόχο την ολική ενεργειακή και φωτοτεχνική αναβάθμιση της εγκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού επί της οδού Βασιλείου Σμπώκου, η οποία βρίσκεται εντός του Δήμου Ηρακλείου.  

Σκοπός 

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας 

LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός) και η προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού 

Συστήματος Διαχείρισης με σκοπό την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών συμβατικού τύπου 

τεχνολογίας νατρίου υψηλής πίεσης. Τα υπό αντικατάσταση φωτιστικά συνοψίζονται σε δυο κατηγορίες: 

 Φωτιστικά κατάλληλα για οδοφωτισμό τοποθετημένα σε βραχίονα για το φωτισμό της 

πεταλοειδούς οδού 

 Φωτιστικά κατάλληλα για φωτισμό σηράγγων για το φωτισμό του υπόγειου τμήματος της 

πεταλοειδούς οδού  
Η αντικατάσταση αυτή θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες για 

εύρυθμη και πιο ποιοτική λειτουργία του φωτισμού του Δήμου Ηρακλείου. 

Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται προμήθεια σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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Υφιστάμενη Εγκατάσταση Νέα Εγκατάσταση 

Διακόσια σαράντα (240) παλαιά φωτιστικά σώματα 

συμβατικού τύπου με λαμπτήρα υψηλής πίεσης 

νατρίου των 250W στην οδό Βας. Σμπώκου 

Διακόσια σαράντα (240) φωτιστικά σώματα 

τεχνολογίας LED εξωτερικών χώρων για δρόμους 

ισχύος 51 W στην πεταλοειδή οδό 

Τριάντα ένα (31) παλαιά φωτιστικά σώματα 

συμβατικού τύπου φωτισμού σηράγγων με λαμπτήρα 

υψηλής πίεσης νατρίου των 250W στο υπόγειο τμήμα 

της οδού Σμπώκου.  

Επτά (7) παλαιά φωτιστικά σώματα συμβατικού τύπου 

φωτισμού σηράγγων με λαμπτήρα υψηλής πίεσης 

νατρίου των 250W στο υπόγειο τμήμα της οδού 

Σμπώκου. 

Είκοσι τέσσερα (24) φωτιστικά σώματα τεχνολογίας 

LED κατάλληλων για φωτισμό σηράγγων και υπόγειων 

διαβάσεων ισχύος 19W στο υπογειοποιημένο τμήμα της 

πεταλοειδούς οδού 

Επτά (7) φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 

κατάλληλων για φωτισμό σηράγγων και υπόγειων 

διαβάσεων ισχύος 26W στο υπογειοποιημένο τμήμα της 

πεταλοειδούς οδού 

 
Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης 

Συσκευή Τεμάχια 

Ελεγκτής φωτιστικού  271 

Ελεγκτής Περιοχής  3 

 

Προτεινόμενα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 

Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων έγινε με βάση αισθητικά και αρχιτεκτονικά κριτήρια της περιοχής, έτσι 

ώστε να μείνει αναλλοίωτος ο  χαρακτήρας της εγκατάστασης φωτισμού. Τα φωτιστικά σώματα που 

επιλέχθηκαν είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα οδοφωτισμού και η καταλληλόλητα τους κρίνεται με 

βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004.  

Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, που προτείνονται για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών, 

καλύπτουν τις απαιτήσεις οδοφωτισμού της περιοχής τόσο του δρόμου, όσο και της υπόγειας διάβασης.  

 

Προτεινόμενα φωτιστικά τεχνολογίας LED 

1. Φωτιστικό / 32 LEDs / 500mA / 51 W 

2. Φωτιστικό / 16 LEDs/ 350mA / 19W (Σήραγγας) 

3. Φωτιστικό / 16 LEDs / 500mA / 26W (Σήραγγας) 

 

Οφέλη από φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 

Από την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 

προβλέπονται πολλαπλά οφέλη, όπως: 

 

1. Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 80%. 

2. Μείωση του κόστους συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού. 

3. Μείωση της φωτορρύπανσης που προκαλούν τα φωτιστικά σώματα συμβατικού (παλαιού) 

τύπου. 

4. Βελτίωση της ποιότητας φωτισμού του Δήμου στον οδικό άξονα  που θα γίνει η 

αντικατάσταση. 

5. Δημιουργία ασφάλειας και ευημερίας στην περιοχή. 

 

Πλεονεκτήματα Φωτισμού Τεχνολογίας LED 

Χρησιμοποιώντας φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED: 
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1. Μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας στον οδοφωτισμό. 

2. Βελτιώνεται το επίπεδο φωτισμού. 

3. Αυξάνεται η διάρκεια ζωής της εγκατάστασης φωτισμού. 

4. Μειώνεται ο δείκτης θάμβωσης, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον στους δρόμους 

κυκλοφορίας οχημάτων. 

5. Αναδεικνύονται εμπορικοί δρόμοι υψηλής κινητικότητας, πεζόδρομοι και πλατείες. 

6. Μειώνεται η φωτορρύπανσης. 

7. Δημιουργείται κλίμα ασφάλειας και ευημερίας. 

 
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά η υφιστάμενη και η νέα εγκατάσταση φωτισμού, η 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του ετήσιου κόστους κατανάλωσης 

ενέργειας (χωρίς Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης). 

 

Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση Υφιστάμενης εγκατάστασης Συμβατικού Φωτισμού και 

Νέας Εγκατάστασης Φωτισμού Τεχνολογίας LED. 

Υφιστάμενη Εγκατάσταση 

(Συμβατικός Φωτισμός) 

Νέα Εγκατάσταση 

(Φωτισμός Τεχνολογίας LED) 

Τύπος Λαμπτήρα Φωτιστικού 

σώματος 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

Ισχύς 

φωτιστικού 

σώματος 

(Λαμπτήρας 

και κύκλωμα 

έναυσης) 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

Ισχύς φωτιστικού σώματος 

(LEDs και τροφοδοτικό) 

Υψηλής Πίεσης Νατρίου 400W 240 274 W 213 51W 

Υψηλής Πίεσης Νατρίου 400W 38 274 W 
24 19W 

7 26W 

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς 

(W) 
76.172,00 12.878,00 

Απώλειες ισχύος στις γραμμές 2% 

(W) 
1.523,44 257,56 

Συνολική Καταναλισκόμενη Ισχύς 

(W) 
77.695,44 13.135,56 

Ώρες Λειτουργίας ανά έτος 4198 

Κατανάλωση Ενέργειας 

(kWh) 
326.165,46 55.143,08 

Κόστος Ενέργειας 

(€/kWh) 
0,14 

Ετήσιο Κόστος Καταναλισκόμενης 

Ενέργειας (€) 
45.663,16 7.720,03 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (%) 83,09 % 

Ετήσιο Όφελος σε € 37.943,13 € 

 

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης 

Με τη λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης είναι δυνατή η διαχείριση και εποπτεία της 

εγκατάστασης φωτισμού, η μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο εντοπισμός βλαβών κ.ά. Με το 

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης μπορεί να ρυθμιστεί το επίπεδο φωτεινότητας ανάλογα με τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς 

αποφεύγεται ο υπερβολικός φωτισμός όπου και όταν χρειάζεται. Χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα προφίλ 
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ρύθμισης της φωτεινής ροής εκτιμάται πως μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 

17% επί της νέας εγκατάστασης φωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. 

Χρησιμοποιώντας το προκαθορισμένο ενδεικτικό  προφίλ ρύθμισης της φωτεινής ροής των φωτιστικών 

σωμάτων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 παρακάτω, μπορεί να επιτευχθεί επιπλέον μείωση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας στη νέα εγκατάσταση φωτισμού. 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Ενδεικτικό προκαθορισμένο προφίλ ρύθμισης της φωτεινής ροής για Χειμώνα και 

Καλοκαίρι. 

Επίπεδο Φωτεινότητας Ώρες λειτουργίας/ημέρα 
Ποσοστό ωρών 

λειτουργίας/ημέρα 

Χειμώνας 

100% 7 50% 

70% 4 28,57% 

50% 3 21,43% 

Σύνολο 14 100% 

Καλοκαίρι 

100% 5 55,56% 

70% 2 22,22% 

50% 2 22,22% 

Σύνολο 9 100% 

Ώρες Λειτουργίας/έτος 4198 

 
Το παραπάνω προφίλ ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας (Dimming) είναι ενδεικτικό και μπορεί εύκολα 

να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της περιοχής με ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν από το Κεντρικό 

Σύστημα Διαχείρισης, χάρη σε σύγχρονο τροφοδοτικό (Driver) και ελεγκτή φωτιστικού (Luminaire 

Controller) που είναι ενσωματωμένα σε κάθε φωτιστικό σώμα για τον απομακρυσμένο έλεγχο. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το παραπάνω προφίλ φωτεινής ροής επιτυγχάνεται επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας 

της τάξης του 16,67%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Θεωρείται πως η ισχύς του ελεγκτή του 

φωτιστικού είναι περίπου 0,8 W και σταθερή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. Επίσης, 

στους παρακάτω υπολογισμούς θεωρείται πως χρησιμοποιούνται τρεις  (3) ελεγκτές περιοχής με ονομαστική 

ισχύ λειτουργίας περίπου 15 W, η οποία και θεωρείται πως είναι σταθερή. 
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Πίνακας 3. Συγκριτική παρουσίαση Νέας Εγκατάστασης Φωτισμού Τεχνολογίας LED χωρίς 

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και με Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης. 

 

Νέα Εγκατάσταση 

Φωτισμός Τεχνολογίας LED 

(Χωρίς Κεντρικό Σύστημα 

Διαχείρισης) 

Νέα Εγκατάσταση 

Φωτισμός Τεχνολογίας LED 

(Με Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης) 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

Ισχύς φωτιστικού 

σώματος 

(LEDs + 

τροφοδοτικό) 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

Ισχύς φωτιστικού 

σώματος 

(LEDs + 

τροφοδοτικό + 

ελεγκτής 

φωτιστικού) 

240 51W 240 51W + 0,8 W 

24 19W 24 19W + 0,8 W 

7 26W 7 26W + 0,8 W 

- - 
3 Ελεγκτές 

Περιοχής 
3 × 15W 

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς 

(W) 
12.878,00 13.139,80 

Απώλειες ισχύος στις γραμμές 2% 

(W) 
257,56 262,80 

Συνολική Ισχύς 

(W) 
13.135,56 13.402,60 

Ώρες Λειτουργίας ανά έτος 4198 

Κατανάλωση Ενέργειας 

(kWh) 
55.143,08 45.949,40 

Κόστος Ενέργειας 

(€/kWh) 
0,14 

Ετήσιο Κόστος Καταναλισκόμενης 

Ενέργειας (€) 
7.720,03 6.432,92 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (%) 16,67 % 

Ετήσιο Όφελος σε € 1.287,12 € 

 
Σημειώνεται πως η συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια σε kWh με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης 

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προκαθορισμένο προφίλ ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας που 

φαίνεται στον Πίνακα 2 και θεωρώντας πως η ισχύς των ελεγκτών δε μεταβάλλεται καθώς γίνεται η ρύθμιση 

τη φωτεινότητας. Έτσι, από τη ρύθμιση της φωτεινής ροής μεταβάλλεται μόνο η ισχύς των φωτιστικών 

(LEDs + τροφοδοτικό) και όχι αυτή των ελεγκτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακα 1, Πίνακα 2 και Πίνακα 3 εύκολα μπορεί να υπολογιστεί η συνολική 

εξοικονόμηση ενέργειας και το ετήσιο οικονομικό όφελος μετά από αντικατάσταση των υφιστάμενων 

φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος 

Διαχείρισης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4. Συγκριτική παρουσίαση Υφιστάμενης Εγκατάστασης Συμβατικού Φωτισμού και 

Νέας Εγκατάστασης με Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης. 

Υφιστάμενη Εγκατάσταση 

Συμβατικός Φωτισμός 

Νέα Εγκατάσταση 

Φωτισμός Τεχνολογίας LED 

(Με Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης) 

Τύπος Λαμπτήρα Φωτιστικού 

σώματος 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

Ισχύς φωτιστικού 

σώματος 

(Λαμπτήρας και 

κύκλωμα έναυσης) 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

Ισχύς φωτιστικού 

σώματος 

(LEDs + 

τροφοδοτικό + 

ελεγκτής 

φωτιστικού) 

Υψηλής Πίεσης Νατρίου 250 W 240 274 W 213 51 W + 0,8 W 

Υψηλής Πίεσης Νατρίου 250 W 38 274 W 

27 19 W + 0,8 W 

7 26 W + 0,8 W 

3 Ελεγκτές 

Περιοχής 
3 × 15 W 

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς 

(W) 
76.172,00 13.139,80 

Απώλειες ισχύος στις γραμμές 2% 

(W) 
1.523,44 262,80 

Συνολική Ισχύς 

(W) 
77.695,44 13.402,60 

Ώρες Λειτουργίας ανά έτος 4198 

Κατανάλωση Ενέργειας 

(kWh) 
326.165,46 45.949,40 

Κόστος Ενέργειας 

(€/kWh) 
0,14 

Ετήσιο Κόστος Καταναλισκόμενης 

Ενέργειας (€) 
45.663,16 6.432,92 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (%) 85,91% 

Ετήσιο Όφελος σε € 39.230,25 € 

 
Η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται στο 86% επί της υφιστάμενης εγκατάστασης με ετήσιο οικονομικό 

όφελος 39.230,25 € (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κόστη συντήρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης). 

Εάν γίνει μελέτη των κοστών συντήρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης τότε το ποσοστό εξοικονόμησης 

ενέργειας είναι υψηλότερο.  

Αξίζει να τονισθεί πως τα οφέλη από την υιοθέτηση κεντρικού συστήματος διαχείρισης είναι πολλαπλά 

καθώς δεν περιορίζονται μόνο στην περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας. Το κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο παρέχει στο Δήμο 

ολοκληρωμένη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης της εγκατάστασης φωτισμού του.   
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Περιβαλλοντικά οφέλη 

Από την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, η αναμενόμενη 

εξοικονόμηση ενέργειας θα επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη με μείωση της εκπομπής αερίων, 

όπως προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κυότο. 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υποχρεώνονται να μειώσουν τις εκπομπές 

ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Κυότο στοχεύει σε συνολική 

μείωση των εκπομπών τουλάχιστον κατά 5%. Τα αναπτυγμένα Κράτη-Μέρη του Πρωτοκόλλου καλούνται να 

εξασφαλίσουν ότι οι εκπομπές τους, για 6 συνολικά αέρια, δε θα υπερβούν τα όρια που τίθενται. Το 

Πρωτόκολλο έχει τεθεί σε ισχύ από το Φεβρουάριο του 2005. Τα αέρια στα οποία αναφέρεται ο στόχος αυτός 

είναι: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (N2O), υδροφθοράνθρακες 

(HFCs), πλήρως φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (PFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6). 

Με βάση τον Πίνακα 4, χρησιμοποιώντας νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED και Κεντρικό Σύστημα 

Διαχείρισης (λαμβάνοντας υπόψη το προκαθορισμένο προφίλ ρύθμισης της φωτεινής ροής του Πίνακα 2) η 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι ίση  με περίπου 280.216,06 kWh. Από αυτή την ετήσια εξοικονόμηση 

ενέργειας υπολογίζεται στον Πίνακα 5, που ακολουθεί, η μείωση της εκπομπής ρύπων CO2. 

 

Πίνακας 5. Ετήσια μείωση εκπομπής ρύπων με την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων 

τεχνολογίας LED και Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης. 

Ρύπος g CO2/kWh τόνοι CO2 

Διοξείδιο του άνθρακα CO2 1330 372,69 

 

Εικόνα 1: Γράφημα αναπαράστασης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στις τρεις διαφορετικές περιγραφόμενες καταστάσεις. 

Συμπεράσματα 

Η προτεινόμενη λύση κινείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες, ως ακολούθως: 

 Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας 

LED. 

 Εγκατάσταση ασύρματου Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο είναι πιο 

οικονομικό και ευέλικτο. 
Η αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού επί της οδού Βας. Σμπώκου θα επιφέρει μείωση κατανάλωσης 

ενέργειας κατά περίπου 88% και πολλαπλά φωτοτεχνικά και περιβαλλοντικά οφέλη εκτός των οικονομικών.  

Συνεπώς, είναι εμφανής η διαφορά των δυο λύσεων, με την τεχνολογία φωτισμού LED να έχει προβάδισμα 

ως νεότερη τεχνολογία με κατά πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και με αρκετά πλεονεκτήματα, 

μεταξύ των οποίων η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φωτιστικών, ο μεγαλύτερος δείκτης χρωματικής 

απόδοσης (CRI>70), μηδενικά κόστη συντήρησης, δυνατότητα ευέλικτης ρύθμισης της φωτεινότητας κ.ά. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν έχουνε συνυπολογισθεί στο ετήσιο οικονομικό όφελος από την αντικατάσταση 

των φωτιστικών σωμάτων συμβατικού τύπου με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα κόστη συντήρησης 

(αντικατάσταση λαμπτήρων και οργάνων έναυσης). Τα κόστη συντήρησης εάν  ληφθούν υπόψη, θα 

προκύψουν ως επιπρόσθετο ετήσιο οικονομικό όφελος.  
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Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά  

Η προτεινόμενη εγκατάσταση φωτισμού καλύπτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας και 

απόδοσης φωτισμού με βάση τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια. Η επιλογή της κλάσης ισχύος αλλά και 

του συστήματος φωτεινής εκπομπής γίνεται με την κατηγοριοποίηση της οδού Βας. Σμπώκου με βάση το 

πρότυπο ΕΝ 13201/2004 και το CR14380 

Η εγκατάσταση φωτισμού που θα τοποθετηθεί επί της οδού Σμπώκου θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

της κατηγορίας ME2 για το οδόστρωμα και S2 για τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν. Η υπόγεια διάβαση λόγω του 

περιορισμένου μήκους της (κατηγορία 25m<L<200m) και της αυξημένης επίδρασης του φυσικού φωτισμού 

ημέρας δεν απαιτεί την ύπαρξη τεχνητής υποστήριξης φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο 

παραπάνω συμπέρασμα καταλήγουμε διότι ο δείκτης LTP της συγκεκριμένης διάβασης είναι μεγαλύτερος 

από 50% και όπως ορίζεται από το πρότυπο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται ύπαρξη υποστήριξης 

φωτισμού ημέρας.  

Συγκεκριμένα με βάση το CR 14380:2003 ΑΝΝΕΧ 5 και με βάση τον πίνακα Α16, που αφορά ευθύγραμμα 

μικρά τούνελ με κεκλιμένο δρόμο προσέγγισης, για ταχύτητα προσέγγισης 50km/h, απόσταση SD 50m, 

κλίση δρόμου προσέγγισης 4ο, το μέγιστο όριο μήκους της υπόγειας διάβασης είναι 40m χωρίς την ύπαρξη 

φωτισμού ημέρας.  

Με βάση το πρότυπο CR 14380:2003 σε αυτές τις περιπτώσεις ο νυκτερινός φωτισμός υποστήριξης της 

υπόγειας διάβασης του δρόμου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το επίπεδο φωτισμού του 

δρόμου προσέγγισης, αλλά όχι διπλάσιος. Επομένως θα πρέπει η μέση τιμή λαμπρότητας να είναι 

μικρότερη από την διπλάσια τιμή που ορίζεται από την κατηγορία δρόμου ΜΕ2  
Flicker Frequency: για ταχύτητα 50km/h και απόσταση φωτιστικών 1,7m εντός της υπόγειας διάβασης 

έχουμε, 

Flicker Frequency= (50/3.6)*(1/1.7)=8.2 Hz  

όπου με βάση το πρότυπο η τιμή είναι εντός των ορίων που θεσπίζονται 2,5Hz<Flicker Frequency<15Hz 
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Εικόνα 1 Απόσπασμα φωτοτεχνικής μελέτης με λογισμικό DIALUX EVO για το τμήμα της 
οδού Σμπώκου που προβλέπονται φωτιστικά οδοφωτισμού (οδόστρωμα)..  

 



 
47 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Απόσπασμα φωτοτεχνικής μελέτης με λογισμικό DIALUX EVO 
για το τμήμα της οδού Σμπώκου που προβλέπονται φωτιστικά 

οδοφωτισμού (πεζοδρόμια εκατέρωθεν) 
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Εικόνα 3 Απόσπασμα φωτοτεχνικής μελέτης με λογισμικό DIALUX EVO για το τμήμα της 

οδού Σμπώκου που προβλέπονται φωτιστικά σηράγγων.  
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο   

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
Τα υπό προμήθεια φωτιστικά LED οδοφωτισμού θα τοποθετηθούν επί της πεταλοειδούς οδού πρέπει να 

πληρούν τα κάτωθι γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Γενικά χαρακτηριστικά  
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτό κράμα αλουμινίου 47100 

(EN1706). Κατασκευαστικά θα πρέπει να χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, το ένα για τα μηχανικά –

ηλεκτρικά μέρη και το άλλο για την οπτική μονάδα των LED με σκοπό την πλήρη θερμική απομόνωση των 

δυο εκπομπών θερμότητας, των LED και του driver. To σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι σχεδιασμένο 

χωρίς πτερύγια, για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Το φωτιστικό θα φέρει ειδική βαφή για αντοχή σε 

έντονα διαβρωτικό περιβάλλον.  

Πρέπει να είναι σχεδιασμένο με βάση την ανάγκη και την επιδίωξη για διαχρονικότητα. Η οπτική μονάδα 

των LED πρέπει να είναι πλήρως αποσπώμενη με σκοπό την εύκολη συντήρηση στο σημείο της 

εγκατάστασης.  

Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης τόσο σε βραχίονα (Φ60) όσο και σε κορυφή 

ιστού. Θα πρέπει να φέρει ειδική διάταξη ρύθμισης γωνίας τοποθέτησης από 0 έως +10ο σε κατακόρυφη 

τοποθέτηση και από 0 έως 15ο σε οριζόντια τοποθέτηση με βήμα 5ο. 

Η οπτική μονάδα των LED και των φακών πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα ειδικής κατασκευής 

πλαίσιο αλουμινίου IP66 προστατευόμενη πλήρως από τον περιβάλλον μέσω επίπεδου,  ενισχυμένου, και 

υψηλής καθαρότητας γυάλινου καλύμματος τουλάχιστον 4mm. 

Το εσωτερικό του φωτιστικού πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο σύστημα στήριξης το οποίο θα 

συγκρατεί το κάλυμμα σε περίπτωση δυνατού ανέμου κατά την συντήρηση. Για επιπλέον προστασία το 

φωτιστικό θα πρέπει να φέρει διακόπτη αυτόματης αποκοπής της τροφοδοσίας, με το άνοιγμα του 

καλύμματος. 

Το προστατευτικό κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και καθαρότητας γυαλί πάχους 

≥4mm με αντοχή στην θερμοκρασία και στην UV ακτινοβολία. Κάθε LED Chip του φωτιστικού θα 

καλύπτεται από φακό μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής το οποίο θα πραγματοποιεί την επιθυμητή 

κατανομή φωτισμού και θα αποτρέπει την οποιαδήποτε θάμβωση του κοινού. Το φωτιστικό θα είναι FULL 

CUT OFF κατά IESNA με μηδενική σε κάθε περίπτωση εκπομπή φωτός πάνω από τις 90ο .  

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Για επιπλέον διασφάλιση θα πρέπει να 

υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της 

θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας των LED, με σκοπό 

την πτώση της θερμοκρασίας των LED. Η ρύθμιση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών διατάξεων 

Thermistors-NTC. Επιπρόσθετα ο driver θα πρέπει να φέρει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις 10kV και 10kA, για την πλήρη 

διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Το κύκλωμα των LED θα πρέπει να είναι bypass έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί ένα LED τα υπόλοιπα να 

συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία. 

O driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI και 1-10V για 

δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας, ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο 

dimming (Stand Alone Function). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμιστούν τουλάχιστον 4 επίπεδα 

φωτεινότητας (πλην του 100%), ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού στην πόλη. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει 

την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου (Constant 

Lumen Output) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας.  

Απαιτείται η ενσωμάτωση έξυπνου ασύρματου ελεγκτή εντός του φωτιστικού χωρίς την αλλοίωση κάποιου 

γενικού ή ειδικού χαρακτηριστικού αυτού. Τόσο ο ελεγκτής όσο και η κεραία αυτού, θα είναι εργοστασιακή 

προσθήκη του κατασκευαστή των φωτιστικών.To φωτιστικό φέρει ειδική προ-εγκατεστημένη υποδοχή 
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κεραίας καλυμμένη από ειδικό αντιδιαβρωτικό υλικό για την ενσωμάτωση της κεραίας έτσι ώστε να μην 

υπάρχει περίπτωση αλλοίωσης του βαθμού προστασίας έναντι νερού-σκόνης. 

Ειδικά χαρακτηριστικά  
Τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα LED που θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα υπάρχοντα φωτιστικά, θα 

πρέπει να έχουν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Ονομαστική ισχύς φωτιστικών ≤51W. 

Εύρος τάσης λειτουργίας  230V ±20% 

Προστασία από υπερτάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA 

Θερμοκρασία λειτουργίας 
Ονομαστικές τιμές -10οC έως +35οC. Αντοχή σε 

ακραία περιβάλλοντα θερμοκρασίας ≥50οC. 

Αριθμός LED  ≤ 35 

Ρεύμα οδήγησης ≤500mA 

Σύστημα οπτικής μετάδοσης  
Aσύμμετρο κατά C90-C270 κατάλληλο για 

οδοφωτισμό.  

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού ≥100 lm/W 

Φωτεινή ροή φωτιστικού ≥5100 lm 

Φωτεινή ροή LEDs ≥6100lm 

Απόδοση LEDs  ≥125 lm/W 

Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού 

σκόνης τμήματος ηλεκτρικών μερών 
IP 66, με βάση το ΕΝ 60598. 

Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού 

σκόνης τμήματος οπτικού τμήματος.  
IP 66, με βάση το ΕΝ 60598. 

Δείκτης μηχανικής αντοχής ≥ΙΚ 08, με βάση το ΕΝ 62262. 

Μέγιστη αεροδυναμική αντίσταση ≤ 0.060m2 

Συντελεστής ισχύος ≥0,9 

Απόδοση Driver  ≥0,9 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥70 

Θερμοκρασία χρώματος CCT 4000Κ-4500Κ 

Διάρκεια ζωής φωτιστικού (L90) 
≥100.000 ώρες με βάση την έκθεση LM80 ΤΜ-

21 

Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης ≥ 10 έτη 

Βάρος <10 kg 

Κλάση μόνωσης ΙΙ 

Σύστημα προστασίας των LED από 

υπερθέρμανση 

Η θερμοκρασία των LED θα πρέπει να ελέγχεται 

από τον Driver μέσω ειδικών διατάξεων. Σε 

περίπτωση που η τιμή της θερμοκρασίας υπερβεί 

τα επιτρεπτά όρια τότε μειώνεται η ένταση 

ρεύματος προς τα LED. Με την επαναφορά της 

θερμοκρασίας των LED σε φυσιολογικά επίπεδα 

ο Driver επαναφέρει το σύστημα στην αρχική 

του κατάσταση. 

Σύστημα προστασίας του Driver από 

υπερθέρμανση  

Ο Driver θα πρέπει να διακόπτει την λειτουργία 

του σε περίπτωση που η θερμοκρασία του 

υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας. 

 

Για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να προσκομισθεί 

φωτοτεχνική μελέτη από αναγνωρισμένο πρόγραμμα προσομοιώσεων  η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη 

των ζητούμενων φωτοτεχνικών αποτελεσμάτων, επί ποινή αποκλεισμού. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί με 

βάση τα ακόλουθα γεωμετρικά χαρακτηριστικά:  

1) Πλάτος δρόμου: 5m με δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. ( 2 παρατηρητές) 

2) Πλάτος νησίδας: 1 m  
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3) Πλάτος Πεζοδρομίου: 2 m εκατέρωθεν 

4) Ύψος φωτεινής πηγής: 11 m 

5) Διάταξη ιστών: Στο κέντρο της νησίδας / δυο φωτιστικά ανά ιστό. 

6) Απόσταση ιστών: 25m  

7) Κλίση φωτιστικού: 0 μοίρες 

8) Τύπος οδοστρώματος: R3 ( Qo=0.07)  

9) Προεξοχή φωτιστικού σε σχέση με το οδόστρωμα: 1 m 

10) Συντελεστής συντήρησης MF=0,8 

Το προσφερόμενο φωτιστικό θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της κατηγορίας ΜΕ2 για το 

οδόστρωμα και S2 για τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν. 

 

Πιστοποιήσεις- Διασφαλίσεις φωτιστικού οδοφωτισμού  

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE επί ποινή αποκλεισμού. 

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

 Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

 Οδηγία 2006/25/ΕΚ (Artificial Optical Radiation) 

 Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) 

 Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

 Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 60598-1 ( Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

 ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

 ΕΝ 55015/ΕΝ61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ατρωσίας 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 ΕΝ 61000-3-Χ ( Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

 ΕΝ 61000-4-Χ (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, EMC) 

 EN 62031 ( Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

 IEC/ΕΝ 62471 ( Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα ) 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC. επί ποινή αποκλεισμού 

 Εργαστηριακή έκθεση περί κατηγοριοποίησης των δομικών μονάδων LED ως προς 

την φωτοβιολογική ασφάλεια (IEC/EN 62471) επί ποινή αποκλεισμού 

 Πιστοποιητικό ISO 18001 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από το οποίο θα 

προκύπτει η τεχνική δυνατότητα για ασφαλή εγκατάστασή των υπό προμήθεια ειδών 

ή να μπορεί να συνεργαστεί με εταιρεία που θα κατέχει ISO 18001 επί ποινή 

αποκλεισμού 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια 

ζωής των LED, σύμφωνα με την έκθεση IES LM-80 και TΜ21 που λαμβάνει υπ’ όψιν την 

εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED  επί ποινή αποκλεισμού 

 Έγγραφο του κατασκευαστή των LED που να αναγνωρίζει πως η κατασκευάστρια 

εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί  συγκεκριμένο τύπο LED κατασκευής του, καθώς και να 

δηλώνει την ακριβή ονομασία τους. Επιπλέον θα δηλώνεται, με σκοπό την πλήρη 

διασφάλιση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης, πως τα LED σε συνδυασμό με το ρεύμα 

τροφοδοσίας που προσφέρονται, έχουν δοκιμαστεί για περισσότερες από 11.000 ώρες σε 

περιβάλλον εργαστηρίου επί ποινή αποκλεισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου 
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αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση 

δεδομένων από την υπηρεσία. 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε 

ανοικτά προγράμματα υπολογισμών. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη 

βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου  όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών ή 

του κατασκευαστή σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο. To εργαστήριο θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025:2005 για έκδοση φωτομετρικών (ξένο 

εργαστήριο), ή από εργαστήριο φωτοτεχνίας αναγνωρισμένου ελληνικού ιδρύματος.    

 Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού του οδοστρώματος 

και των πεζοδρομίων με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί. Τα 

δεδομένα του αρχείου με τα φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων φωτιστικών θα 

πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα ειδικά 

χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρονικό αρχείο της φωτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να 

επισυναφθεί μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο φωτοτεχνικών στοιχείων επί ποινή 

αποκλεισμού σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους 

(όπου και εάν απαιτείται). 

 Δήλωση  του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια η ιστοσελίδα του οίκου 

κατασκευής για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών 

τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη για τον εξοπλισμό του συστήματος διαχείρισης 

(δηλαδή του τοπικού κόμβου επικοινωνίας και του ασύρματου ελεγκτή που τοποθετείται εντός 

του φωτιστικού σώματος) και τουλάχιστον 5 έτη για τα φωτιστικά σώματα Led. Θα πρέπει 

επιπρόσθετα να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού οι γραπτοί όροι εγγύησης του 

κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης.  

 

Άρθρο 2ο   

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ  

Τα υπό προμήθεια φωτιστικά LED φωτισμού σηράγγων  θα τοποθετηθούν επί της υπόγειας διάβασης της 

πεταλοειδούς οδού  πρέπει να πληρούν τα κάτωθι γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Γενικά χαρακτηριστικά  
To σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διελασμένο αλουμίνιο και τα πλάγια καλύμματα 

ανοίγματος θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Κατασκευαστικά θα πρέπει να 

χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, το ένα για τα μηχανικά –ηλεκτρικά μέρη και το άλλο για την οπτική 

μονάδα των LED με σκοπό την πλήρη θερμική απομόνωση των δυο εκπομπών θερμότητας, των LED και του 

driver. To φωτιστικό θα είναι κατάλληλου σχήματος ώστε να είναι κατάλληλο για φωτισμό σηράγγων. Το 

φωτιστικό θα φέρει ειδική βαφή για αντοχή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. 

Η οπτική μονάδα των LED και των φακών πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα ειδικής κατασκευής 

πλαίσιο αλουμινίου IP66 προστατευόμενη πλήρως από τον περιβάλλον μέσω επίπεδου,  ενισχυμένου, και 

υψηλής καθαρότητας γυάλινου καλύμματος.  

Το προστατευτικό κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και καθαρότητας γυαλί με 

αντοχή στην θερμοκρασία και στην UV ακτινοβολία. Κάθε LED Chip του φωτιστικού θα καλύπτεται από 

φακό μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής το οποίο θα πραγματοποιεί την επιθυμητή κατανομή 

φωτισμού και θα αποτρέπει την οποιαδήποτε θάμβωση του κοινού.  

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις 10kV και 10kA, για την πλήρη 

διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Το κύκλωμα των LED θα πρέπει να είναι bypass έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί ένα LED τα υπόλοιπα να 

συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία. 
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Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει ρυθμιζόμενη βάση στήριξης ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό οπτικό 

αποτέλεσμα ανάλογα με την απαίτηση. Η ρύθμιση θα πρέπει να επιτυγχάνει το πεδίο -60ο έως +60ο . 

O driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI και 1-10V για 

δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας, ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο 

dimming (Stand Alone Function). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμιστούν τουλάχιστον 4 επίπεδα 

φωτεινότητας (πλην του 100%), ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού στην πόλη. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει 

την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου (Constant 

Lumen Output) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας.  

Απαιτείται η ενσωμάτωση έξυπνου ασύρματου ελεγκτή εντός του φωτιστικού χωρίς την αλλοίωση κάποιου 

γενικού ή ειδικού χαρακτηριστικού αυτού. Τόσο ο ελεγκτής όσο και η κεραία αυτού, θα είναι εργοστασιακή 

προσθήκη του κατασκευαστή των φωτιστικών. 

Ειδικά χαρακτηριστικά  
Τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα LED που θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα υπάρχοντα φωτιστικά, θα 

πρέπει να έχουν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Ονομαστική ισχύς φωτιστικών ≤19W. 

Εύρος τάσης λειτουργίας  230V±20% 

Προστασία από υπερτάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA 

Θερμοκρασία λειτουργίας 
Ονομαστικές τιμές -10οC έως +35οC. Αντοχή σε 

ακραία περιβάλλοντα θερμοκρασίας ≥50οC. 

Αριθμός LED  ≤20 

Ρεύμα οδήγησης  ≤350mA 

Σύστημα οπτικής μετάδοσης  
Συμμετρικό κατά C90-C270. Κατάλληλο για 

φωτισμό σηράγγων.  

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού ≥ 95 lm/W 

Φωτεινή ροή φωτιστικού ≥ 1805lm 

Φωτεινή ροή LEDs ≥ 2200lm 

Απόδοση LEDs  ≥ 125 lm/W 

Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού 

σκόνης τμήματος ηλεκτρικών μερών 
IP 66, με βάση το ΕΝ 60598. 

Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού 

σκόνης οπτικού τμήματος 
IP 66, με βάση το ΕΝ 60598. 

Δείκτης μηχανικής αντοχής ≥ΙΚ 08, με βάση το ΕΝ 62262. 

Συντελεστής ισχύος ≥0,9 

Απόδοση Driver ≥0,9 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥70 

Θερμοκρασία χρώματος CCT 4000Κ-4500Κ 

Διάρκεια ζωής φωτιστικού (L90) 
≥100.000 ώρες με βάση την έκθεση LM80 ΤΜ-

21 

Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης ≥ 5 έτη 

Βάρος ≤4 kg 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ  

Σύστημα προστασίας των LED από 

υπερθέρμανση 

Η θερμοκρασία των LED θα πρέπει να ελέγχεται 

από τον Driver μέσω ειδικών διατάξεων. Σε 

περίπτωση που η τιμή της θερμοκρασίας υπερβεί 

τα επιτρεπτά όρια τότε μειώνεται η ένταση 

ρεύματος προς τα LED. Με την επαναφορά της 

θερμοκρασίας των LED σε φυσιολογικά επίπεδα 

ο Driver επαναφέρει το σύστημα στην αρχική 
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του κατάσταση. 

Σύστημα προστασίας του Driver από 

υπερθέρμανση  

Ο Driver θα πρέπει να διακόπτει την λειτουργία 

του σε περίπτωση που η θερμοκρασία του 

υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας. 

Διαστάσεις  338mm*193mm*137mm (±5%) 

 

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να προσκομισθεί 

φωτοτεχνική μελέτη από αναγνωρισμένο πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux, Dialux κλπ.) η οποία θα 

επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών αποτελεσμάτων, επί ποινή αποκλεισμού. Η μελέτη 

θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα γεωμετρικά χαρακτηριστικά:  

1) Πλάτος δρόμου: 7m με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. (2 παρατηρητές) 

2) Τοποθέτηση φωτιστικού: στο μέσον του δρόμου (αξονικό). Tοποθέτηση εντός της 

υπάρχουσας σχάρας καλωδίων. 

3) Ύψος φωτεινής πηγής: 5m 

4) Απόσταση φωτιστικών: 1,7m  

5) Κλίση φωτιστικού: 0 μοίρες 

6) Τύπος οδοστρώματος: R3 ( Qo=0.07)  

7) Συντελεστής συντήρησης MF=0,8 

8) Τα φωτιστικά τοποθετούνται με τον άξονα C90-C270 κατά μήκος του δρόμου.  

Το προσφερόμενο φωτιστικό θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της κατηγορίας ΜΕ2 και 

επιπρόσθετα η μέση τιμή της λαμπρότητας να μην υπερβαίνει το διπλάσιο που ορίζει η κατηγορία.  

Πιστοποιήσεις- Διασφαλίσεις για το φωτιστικά σήραγγας   

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE επί ποινή αποκλεισμού.  

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

 Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

 Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) 

 Οδηγία 2003/108/EΚ και 2002/96/ΕΚ (Waste Electrical and Electronic 

Equipment, WEEE) 

 Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 60598-1 ( Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

 ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

 ΕΝ 55015/ΕΝ61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ατρωσίας 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 ΕΝ 61000-3-Χ ( Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

 ΕΝ 61000-4-Χ (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, EMC) 

 EN 62031 ( Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

 ΕΝ/IEC 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα )  

 Εργαστηριακή έκθεση περί κατηγοριοποίησης των δομικών μονάδων LED ως προς 

την φωτοβιολογική ασφάλεια (EN/IEC 62471) επί ποινή αποκλεισμού. 

 Πιστοποιητικό ISO 18001 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από το οποίο θα 

προκύπτει η τεχνική δυνατότητα για ασφαλή εγκατάστασή των υπό προμήθεια ειδών 

ή να μπορεί να συνεργαστεί με εταιρεία που θα κατέχει ISO 18001 επί ποινή 

αποκλεισμού 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια 

ζωής των LED, σύμφωνα με την έκθεση IES LM-80 και TΜ21 που λαμβάνει υπ’ όψιν την 

εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED.  
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 Έγγραφο του κατασκευαστή των LED που να αναγνωρίζει πως η κατασκευάστρια 

εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί  συγκεκριμένο τύπο LED κατασκευής του, καθώς και να 

δηλώνει την ακριβή ονομασία τους. Επιπλέον θα δηλώνεται, με σκοπό την πλήρη 

διασφάλιση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης, πως τα LED σε συνδυασμό με το ρεύμα 

τροφοδοσίας που προσφέρονται, έχουν δοκιμαστεί για περισσότερες από 12.000 ώρες σε 

περιβάλλον εργαστηρίου επί ποινή αποκλεισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου 

αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση 

δεδομένων από την υπηρεσία. 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε 

ανοικτά προγράμματα υπολογισμών. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη 

βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου  όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών ή 

του κατασκευαστή σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο. To εργαστήριο θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025:2005 για έκδοση φωτομετρικών (ξένο 

εργαστήριο), ή από εργαστήριο φωτοτεχνίας αναγνωρισμένου ελληνικού ιδρύματος.   

 Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού του οδοστρώματος 

με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί για το τμήμα του φωτισμού της 

υπόγειας διάβασης (εσωτερικό διάβασης). Τα δεδομένα του αρχείου με τα φωτοτεχνικά 

στοιχεία των προσφερόμενων φωτιστικών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού 

όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρονικό αρχείο της 

φωτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο 

φωτοτεχνικών στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης.  

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους 

(όπου και εάν απαιτείται). 

 Δήλωση  του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια η ιστοσελίδα του οίκου 

κατασκευής για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών 

τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τα φωτιστικά σώματα Led. Θα πρέπει 

επιπρόσθετα να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού οι γραπτοί όροι εγγύησης του 

κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης.  

 

Άρθρο 3ο   

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Τα υπό προμήθεια φωτιστικά LED φωτισμού σηράγγων  θα τοποθετηθούν πλευρικά στο δρόμο προσέγγισης 

της υπόγειας διάβασης της πεταλοειδούς οδού πρέπει να πληρούν τα κάτωθι γενικά και ειδικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Γενικά χαρακτηριστικά  
To σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διελασμένο αλουμίνιο και τα πλάγια καλύμματα 

ανοίγματος θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Κατασκευαστικά θα πρέπει να 

χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, το ένα για τα μηχανικά –ηλεκτρικά μέρη και το άλλο για την οπτική 

μονάδα των LED με σκοπό την πλήρη θερμική απομόνωση των δυο εκπομπών θερμότητας, των LED και του 

driver. To φωτιστικό θα είναι κατάλληλου σχήματος ώστε να είναι κατάλληλο για φωτισμό σηράγγων. Το 

φωτιστικό θα φέρει ειδική βαφή για αντοχή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. 

Η οπτική μονάδα των LED και των φακών πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα ειδικής κατασκευής 

πλαίσιο αλουμινίου IP66 προστατευόμενη πλήρως από τον περιβάλλον μέσω επίπεδου,  ενισχυμένου, και 

υψηλής καθαρότητας γυάλινου καλύμματος.  
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Το προστατευτικό κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας και καθαρότητας γυαλί με 

αντοχή στην θερμοκρασία και στην UV ακτινοβολία. Κάθε LED Chip του φωτιστικού θα καλύπτεται από 

φακό μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής το οποίο θα πραγματοποιεί την επιθυμητή κατανομή 

φωτισμού και θα αποτρέπει την οποιαδήποτε θάμβωση του κοινού.  

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις 10kV και 10kA, για την πλήρη 

διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Το κύκλωμα των LED θα πρέπει να είναι bypass έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί ένα LED τα υπόλοιπα να 

συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει ρυθμιζόμενη βάση στήριξης ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό οπτικό 

αποτέλεσμα ανάλογα με την απαίτηση. Η ρύθμιση θα πρέπει να επιτυγχάνει το πεδίο -60ο έως +60ο . 

O driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI και 1-10V για 

δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας, ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για αυτόνομο 

dimming (Stand Alone Function). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμιστούν τουλάχιστον 4 επίπεδα 

φωτεινότητας (πλην του 100%), ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού στην πόλη. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει 

την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου (Constant 

Lumen Output) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον εξοικονόμηση 

ενέργειας.  

Απαιτείται η ενσωμάτωση έξυπνου ασύρματου ελεγκτή εντός του φωτιστικού χωρίς την αλλοίωση κάποιου 

γενικού ή ειδικού χαρακτηριστικού αυτού. Τόσο ο ελεγκτής όσο και η κεραία αυτού, θα είναι εργοστασιακή 

προσθήκη του κατασκευαστή των φωτιστικών. 

Ειδικά χαρακτηριστικά  
Τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα LED που θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα υπάρχοντα φωτιστικά, θα 

πρέπει να έχουν τα κάτωθι ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Ονομαστική ισχύς φωτιστικών ≤26W. 

Εύρος τάσης λειτουργίας 230V ±20% 

Προστασία από υπερτάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA 

Θερμοκρασία λειτουργίας 
Ονομαστικές τιμές -20οC έως +35οC. Αντοχή σε 

ακραία περιβάλλοντα θερμοκρασίας ≥50οC. 

Αριθμός LED  ≤20 

Ρεύμα οδήγησης  ≤500mA 

Σύστημα οπτικής μετάδοσης  
Συμμετρικό κατά C90-C270. Κατάλληλο για 

φωτισμό σηράγγων.  

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού ≥ 95 lm/W 

Φωτεινή ροή φωτιστικού ≥ 2500lm 

Φωτεινή ροή LEDs ≥ 3000lm 

Απόδοση LEDs  ≥ 125 lm/W 

Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού 

σκόνης τμήματος ηλεκτρικών μερών 
IP 66, με βάση το ΕΝ 60598. 

Δείκτης προστασίας έναντι εισχώρησης νερού 

σκόνης οπτικού τμήματος 
IP 66, με βάση το ΕΝ 60598. 

Δείκτης μηχανικής αντοχής ≥ΙΚ 08, με βάση το ΕΝ 62262. 

Συντελεστής ισχύος ≥0,9 

Απόδοση Driver  ≥0,9 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI ≥70 

Θερμοκρασία χρώματος CCT 4000Κ-4500Κ 

Διάρκεια ζωής φωτιστικού (L90) 
≥100.000 ώρες με βάση την έκθεση LM80 ΤΜ-

21 

Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης ≥ 5 έτη 
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Βάρος ≤4 kg 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ  

Σύστημα προστασίας των LED από 

υπερθέρμανση 

Η θερμοκρασία των LED θα πρέπει να ελέγχεται 

από τον Driver μέσω ειδικών διατάξεων. Σε 

περίπτωση που η τιμή της θερμοκρασίας υπερβεί 

τα επιτρεπτά όρια τότε μειώνεται η ένταση 

ρεύματος προς τα LED. Με την επαναφορά της 

θερμοκρασίας των LED σε φυσιολογικά επίπεδα 

ο Driver επαναφέρει το σύστημα στην αρχική 

του κατάσταση. 

Σύστημα προστασίας του Driver από 

υπερθέρμανση  

Ο Driver θα πρέπει να διακόπτει την λειτουργία 

του σε περίπτωση που η θερμοκρασία του 

υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας. 

Διαστάσεις  338mm*193mm*137mm (±5%) 

 

Πιστοποιήσεις- Διασφαλίσεις για το φωτιστικά σήραγγας   

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE επί ποινή αποκλεισμού..  

o Συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και 

συγκεκριμένα: 

 Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)  

 Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) 

 Οδηγία 2003/108/EΚ και 2002/96/ΕΚ (Waste Electrical and Electronic 

Equipment, WEEE) 

 Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) 

o To φωτιστικό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 60598-1 ( Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

 ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

 ΕΝ 55015/ΕΝ61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ατρωσίας 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) 

 ΕΝ 61000-3-Χ ( Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

 ΕΝ 61000-4-Χ (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, EMC) 

 EN 62031 ( Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό)  

 ΕΝ/IEC 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα )  

 Εργαστηριακή έκθεση περί κατηγοριοποίησης των δομικών μονάδων LED ως προς 

την φωτοβιολογική ασφάλεια (EN/IEC 62471) επί ποινή αποκλεισμού. 

 Πιστοποιητικό ISO 18001 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από το οποίο θα 

προκύπτει η τεχνική δυνατότητα για ασφαλή εγκατάστασή των υπό προμήθεια ειδών 

ή να μπορεί να συνεργαστεί με εταιρεία που θα κατέχει ISO 18001 επί ποινή 

αποκλεισμού 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια 

ζωής των LED, σύμφωνα με την έκθεση IES LM-80 και TΜ21 που λαμβάνει υπ’ όψιν την 

εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED επί ποινή αποκλεισμού.  

 Έγγραφο του κατασκευαστή των LED που να αναγνωρίζει πως η κατασκευάστρια 

εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί  συγκεκριμένο τύπο LED κατασκευής του, καθώς και να 

δηλώνει την ακριβή ονομασία τους. Επιπλέον θα δηλώνεται, με σκοπό την πλήρη 

διασφάλιση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης, πως τα LED σε συνδυασμό με το ρεύμα 

τροφοδοσίας που προσφέρονται, έχουν δοκιμαστεί για περισσότερες από 12.000 ώρες σε 

περιβάλλον εργαστηρίου επί ποινή αποκλεισμού. 



 
58 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου 

αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση 

δεδομένων από την υπηρεσία. 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε 

ανοικτά προγράμματα υπολογισμών. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη 

βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου  όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών ή 

του κατασκευαστή σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο. To εργαστήριο θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025:2005 για έκδοση φωτομετρικών (ξένο 

εργαστήριο), ή από εργαστήριο φωτοτεχνίας αναγνωρισμένου ελληνικού ιδρύματος.   

 Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού του οδοστρώματος 

με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί για το τμήμα του φωτισμού της 

υπόγειας διάβασης (εσωτερικό διάβασης). Τα δεδομένα του αρχείου με τα φωτοτεχνικά 

στοιχεία των προσφερόμενων φωτιστικών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού 

όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρονικό αρχείο της 

φωτοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο 

φωτοτεχνικών στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης.  

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους 

(όπου και εάν απαιτείται). 

 Δήλωση  του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια η ιστοσελίδα του οίκου 

κατασκευής για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών 

τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τα φωτιστικά σώματα Led. Θα πρέπει 

επιπρόσθετα να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού οι γραπτοί όροι εγγύησης του 

κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης.  

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (LUMINAIRE CONTROLLER) 

Ενσωματομένος στα άρθρα 1, 2 & 3  

Ο ασύρματος ελεγκτής είναι εκείνη η συσκευή που εγκαθίσταται στο εσωτερικό της κάθε φωτιστικής 

μονάδας οδοφωτισμού και συνδέεται με τον LED driver. O ασύρματος ελεγκτής να μπορεί να εκτελεί κατ’ 

ελάχιστο τα παρακάτω: 

Ο ασύρματος ελεγκτής ενσωματώνει μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1% ούτως ώστε να παρακολουθούνται οι 

ηλεκτρικές παράμετροι του κάθε φωτιστικού. Τα μετρούμενα μεγέθη θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο η 

τάση, το ρεύμα, ο συντελεστής ισχύος, η καταναλισκόμενη ενέργεια και οι ώρες λειτουργίας του φωτιστικού. 

Επιπλέον, μέσω του ασύρματου ελεγκτή να μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία του κάθε φωτιστικού, δηλαδή να 

μπορεί να ανάψει και να σβήσει το κάθε φωτιστικό αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο 

έντασης φωτισμού (dimming function). Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίζεται αν το φωτιστικό 

λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις 

δεν συμβαδίζουν με τα όρια που έχουν οριστεί δημιουργούνται και στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα.  

Ο έλεγχος του φωτιστικού θα γίνεται με βάση τα προτυποποιημένα πρωτόκολλα ελέγχου 0-10/1-10V ή Dali 

Interface. Οι ασύρματοι ελεγκτές θα επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον τοπικό κόμβο επικοινωνίας 

(gateway) με βάση το ασύρματο, βιομηχανικό πρωτόκολλο 802.15.4 / ZigBee Pro Meshnet καθώς απαιτείται 

χαμηλή ισχύς εκπομπής στην αδεσμοποίητη ζώνη συχνοτήτων 2.400-2483,5 MHz. Mε βάση το πρωτόκολλο 

ZigBee Pro Meshnet σχηματίζεται ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο mesh δίκτυο. Η σύνδεση με το σύστημα 

τηλεδιαχείρισης να βασίζεται σε ελεύθερες τεχνολογίες διαδικτύου (SOAP/XML/HTTP/FTP). 

Οι ασύρματοι ελεγκτές και το σύστημα κατ’ επέκταση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και 

υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας HID  εφόσον αυτό μελλοντικά απαιτηθεί. Τα υφιστάμενα 

φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας HID θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την έναυση/σβέση 

σε περίπτωση ύπαρξης μαγνητικού στραγγαλιστικού πηνίου ή το ρυθμιζόμενο dimming σε περίπτωση 

ύπαρξης ηλεκτρονικού στραγγαλιστικού πηνίου με υποστήριξη DALI ή 0-10V/1-10V. Σε κάθε περίπτωση, 
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θα υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί (dimming) οποιοδήποτε υφιστάμενο φωτιστικό με λαμπτήρες 

τεχνολογίας HID με την προσθήκη σε αυτό ασύρματου ελεγκτή και σύγχρονου ηλεκτρονικού πηνίου (με 

υποστήριξη DALI ή 0-10V/1-10V). 

Επιπρόσθετα, στον ασύρματο ελεγκτή να ενσωματώνεται  αστρονομικό ρολόι με ρυθμιζόμενες από το 

χρήστη γεωγραφικές συντεταγμένες για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός του ασύρματου ελεγκτή σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του τοπικού κόμβου επικοινωνίας (gateway).  

Η λειτουργία του ασύρματου ελεγκτή να είναι ανεξάρτητη με τη δυνατότητα αυτόνομου dimming 

(standalone function) και την δυνατότητα διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του 

χρόνου για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, 10%, λειτουργίες που πρέπει να έχει το τροφοδοτικό 

(driver).  

Ο ασύρματος ελεγκτής τοποθετείται αποκλειστικά εργοστασιακά εντός της φωτιστικής μονάδας. Καμία 

μετασκευή δεν θα γίνει επί του φωτιστικού προκειμένου να ενσωματωθεί ασύρματος εξοπλισμός για να 

αποφευχθεί περαιτέρω βιομηχανοποίηση και να διατηρείται η εγγύηση και οι όροι της εγγύησης του 

φωτιστικού σώματος. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι εργοστασιακές και να παρέχεται Υπεύθυνη Δήλωση του 

κατασκευαστή των φωτιστικών συστημάτων όσον αφορά τη διατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

φωτιστικών συστημάτων. 

Σαν επιπλέον επιλογές, ο ασύρματος ελεγκτής να μπορεί να δεχτεί ως είσοδο ανιχνευτές κίνησης ούτως 

ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν τα επίπεδα φωτός στις πραγματικές ανάγκες της εφαρμογής.  

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. 

Λειτουργίες 

Να παρακολουθούνται και να αποστέλλονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω μεγέθη 

λειτουργίας του κάθε φωτιστικού: 

 Τάση 

 Ρεύμα 

 Συντελεστής ισχύος. 

 Καταναλισκόμενη ενέργεια 

 Ώρες λειτουργίας. 

Ο ασύρματος ελεγκτής να έχει ενσωματωμένη flash memory για την αποθήκευση των 

δεδομένων. 

2. Να μπορεί να ρυθμίσει την φωτεινότητα του φωτιστικού (dimming function). 

3. Να μπορεί να ελέγξει την λειτουργία του φωτιστικού (άνοιγμα/κλείσιμο φωτιστικού) 

4. Αποστολή συναγερμών και αναφορών σε περίπτωση βλαβών 

5. 

Ασύρματη επικοινωνία 

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet 

6. 
Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz (Διεθνής ISM ζώνη 

συχνοτήτων) 

7. Κανάλια: Δυνατότητα δυναμικής επιλογής 16 καναλιών εκπομπής  

8. Ισχύς εκπομπής: ≤ 6mW 

9. Τοπολογία Δικτύου: ZigBee Meshnet 

10. Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: ≥250 kbps 

11. 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +80οC  

12. Μέγιστη θερμοκρασία: +80ο C  

13. Σχετική υγρασία λειτουργίας: 10-90% 

14. Κλάση μόνωσης: II  

15 Βαθμός προστασίας: ≥IP20 

16. Εγκατάσταση του ελεγκτή εντός του φωτιστικού: εργοστασιακά. 

17. Τάση λειτουργίας: 230 ±20% VAC @50/60 Hz ±5% 

18. Μέγιστο ρεύμα φορτίου: 8Α 
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19. 

Σήματα ελέγχου: 

 0-10V/1-10V   

 Σύμφωνα με το πρότυπο IEC60929 

 Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

τουλάχιστον 8 drivers με 0-10V/1-10V για κάλυψη πιθανής 

μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης 

 Dali Interface 

 Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC62386 μέρος 101/102 

 Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

τουλάχιστον 4 drivers με Dali Interface για κάλυψη πιθανής 

μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης 

20. Καταναλισκόμενη 

ισχύς  

Καταναλισκόμενη ισχύς κατά τη λειτουργία ή stand by λειτουργίας: ≤ 0,8W 

21.  Ακρίβεια πολύμετρου: 1% 

22. 

Πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης με CE, 

συμφωνία με τα 

πρότυπα: 

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΕΜC): 

ΕΝ 301 489-1 

EN 301 489-17 

23. 
Ραδιοεκπομπών: 

EN 300 328 

24. 

Ασφάλειας: 

EN 61347-1:2008 

EN 61347-2-11: 2001  

EN 60950-1:2006+A11:2009 

 

Διασφαλίσεις-πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού 

Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να συνοδεύεται από τις αυστηρότερες διασφαλίσεις και 

συγκεκριμένα:  

 

 Πιστοποιητικό ISO 18001 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από το οποίο θα 

προκύπτει η τεχνική δυνατότητα για ασφαλή εγκατάστασή των υπό προμήθεια ειδών 

ή να μπορεί να συνεργαστεί με εταιρεία που θα κατέχει ISO 18001 επί ποινή 

αποκλεισμού 

 Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα κατά CE επί ποινή αποκλεισμού και συγκεκριμένα: 

 Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας κατά EMC (Electromagnetic Compatibility) σύμφωνα με τα 

πρότυπα:  

 EN 301 489-1 

 EN 301 489-17 

 Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα: 

 ΕΝ 61347-1 

 ΕΝ 61347-2 

 ΕΝ 60950-1 

 Ραδιοεκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο:  

o ΕΝ 300 328 
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 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων σχετικά με την διατήρηση 

τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών συστημάτων και την εργοστασιακή τοποθέτηση των 

ασύρματων ελεγκτών εντός του φωτιστικού.  

Άρθρο 4ο   

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (SEGMENT CONTROLER) 

O τοπικός κόμβος επικοινωνίας είναι εκείνη η συσκευή που εγκαθίσταται στο εσωτερικό ενός εκ των pillar 

οδοφωτισμού και μεταφέρει τις πληροφορίες ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης. Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

Ο gateway να είναι μια συσκευή εύκολα προγραμματιζόμενη με Python. O gateway πρέπει να αποθηκεύει τα 

δεδομένα ρύθμισης, να στέλνει σήματα ελέγχου σε κάθε ελεγκτή φωτιστικού χρησιμοποιώντας το ελεύθερο, 

ασύρματο, βιομηχανικό πρωτόκολλο 802.15.4 / ZigBee Pro Meshnet στην αδεσμοποίητη ζώνη συχνοτήτων 

2.400-2483,5 MHz. Να έχει δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 150 ελεγκτών φωτιστικών όταν το πρώτο στη 

σειρά από αυτά βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 100m, από τη θέση που είναι εγκατεστημένος.  Επιπλέον, 

να λαμβάνει αυτόματα από τον κάθε controller σήματα αναπληροφόρησης (feedback) τα οποία να αναλύει. 

Πρέπει να ζητάει δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία να 

τα προωθεί στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να είναι εύκολα 

ρυθμιζόμενος και να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μέσω ενσωματωμένου web server. 

H σύνδεση και επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης να 

γίνεται μέσω του διαδικτύου. Η σύνδεση με το διαδίκτυο να γίνεται είτε με πρόσβαση σε υπάρχον τοπικό 

δίκτυο (εφόσον υπάρχει) μέσω καλωδίου Εthernet, είτε ασύρματα μέσω ενσωματωμένου 3G Modem. Για τη 

μεταφορά δεδομένων μέσω του ενσωματωμένου modem απαιτείται μια απλή SIM card. H SIM card που 

πρέπει να φέρει ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας, μπορεί να χρησιμοποίει public IP (είτε δυναμική είτε 

σταθερή, με την σταθερή IP να είναι προτιμώμενη) είτε εσωτερική IP για σύνδεση VPN (για μεγαλύτερη 

ασφάλεια). Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο η κάρτα θα πρέπει να έχει ενεργοποιημένη 

την υπηρεσία SMS για επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. 

Ο κάθε τοπικός κόμβος επικοινωνίας στέλνει τουλάχιστον 30MB δεδομένων μηνιαίως. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί το modem με την κάρτα SIM για την μετάδοση των δεδομένων μεταξύ του τοπικού κόμβου 

και του κεντρικού λογισμικού διαχείρισης, ο ανάδοχος πρέπει να καλύψει τα τέλη για πρόσβαση στο δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας για τουλάχιστον 5 έτη. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να 

είναι προσαρμόσιμες για να προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη αλλά η πρόσβαση θα προστατεύεται 

με κωδικό.  

Βασικό χαρακτηριστικό του τοπικού κόμβου επικοινωνίας πρέπει να είναι η ασφαλής μετάδοση δεδομένων.  

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. 

Λειτουργίες 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

2. Ασφάλεια: SSL tunnel, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) 

3. Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, Port Forwarding, IP filtering 

4. 

Σύνδεση VPN: IPsec με IKE/ISAKMP, πολλαπλά κανάλια πρόσβασης 

Κρυπτογράφηση δεδομένων:DES/3DES μέχρι και 256-bit ΑΕS 

VPN pass-through, GRE  forwarding 

5. 

Διαχείριση: διεπαφή διαδικτύου HTTP/HTTPS, πρόσβαση μέσω κωδικού, υπηρεσία 

ελέγχου πυλών πρόσβασης (service port control), υπηρεσία ελέγχου πυλών IP (IP 

service port control)  

6. 

Επικοινωνία:  

 με τους ελεγκτές φωτιστικών μέσω πρωτοκόλλου IEEE 802.15.4/ZigBee 

PRO Meshnet 

 με το διαδίκτυο μέσω Ethernet port ή  3G Modem  
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7. 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30οC έως +70οC  

8.  Προστασία από υπερτάσεις: τουλάχιστον 2kV 

9. Καταναλισκόμενη Ισχύς: ≤ 20 W 

10. Βαθμός προστασίας από εισχώρηση σκόνης και νερού: IP66 

11. Τάση λειτουργίας: 90-254 VAC ±10% @50/60 Hz ±5% 

12. Mόνωση Ethernet:  κατ’ ελάχιστο 1500 VAC σύμφωνα με ΙΕΕΕ 802.3/ANSI X3.263 

13. 

Διεπαφές (Τουλάχιστον 

τις αναγραφόμενες 

διεπαφές σύνδεσης)  

Σειριακή διεπαφή : 1* RS232/485 port 

14. 1* USB Type A connector 

15. Ethernet: 1* RJ45 port 

16. ZigBee: 1* XBee-Pro ® module  

17. GSM: 2,4 GHz κυψελωτό 3G Modem 

18. Τουλάχιστον 2 * Ψηφιακές εισόδους  

19. 

Πιστοποιήσεις  

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC): 

EN 301 489-1 

EN 301 489-17 

ΕΝ55024 

ΕΝ55022  

EN 61000-6-2 

21. 
Ασφάλεια: 

 ΕΝ 60950-1 

22. 
Ραδιοεκπομπών: 

 EN 300 328 

 

Διασφαλίσεις-πιστοποιητικά τοπικού κόμβου επικοινωνίας 

Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να συνοδεύεται από τις αυστηρότερες διασφαλίσεις και 

συγκεκριμένα:  

 

1. Πιστοποιητικό ISO 18001 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό από το οποίο θα προκύπτει η 

τεχνική δυνατότητα για ασφαλή εγκατάστασή των υπό προμήθεια ειδών ή να μπορεί να 

συνεργαστεί με εταιρεία που θα κατέχει ISO 18001 επί ποινή αποκλεισμού 

2. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα κατά CE επί ποινή αποκλεισμού και συγκεκριμένα: 

 Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας κατά EMC (Electromagnetic Compatibility) σύμφωνα με τα 

πρότυπα: 

 EN 301 489-1 

 EN 301 489-17 

 ΕΝ 55024 

 ΕΝ 55022 

 ΕΝ 61000-6-2 
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 Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπο: 

 ΕΝ 60950-1 

 Ραδιοεκμπομπών σύμφωνα με το πρότυπο:  

o ΕΝ 300 328 

3. Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο ότι θα καλύψει οποιαδήποτε τέλη προκύψουν για τη διασύνδεση 

του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης (μέσω του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 

Λογισμικό Διαχείρισης (Ενσωματομένο στο 4ο άρθρο) 

Το Λογισμικό Διαχείρισης θα παρέχεται σαν cloud-web based. Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την 

αγορά αδειών χρήσης και όποιου άλλου λογισμικού και υλικού είναι απαραίτητο για την λειτουργία του 

συστήματος. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης επιπλέον λογισμικού και 

υλικού, ούτε αγοράς επιπλέον εξοπλισμού για εγκατάσταση εξυπηρετητή (Server). Επιπλέον δεν θα 

απαιτηθεί κανένα επιπλέον τέλος για την απόκτηση, συντήρηση και διαχείριση του Λογισμικού Διαχείρισης. 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή  (web browser).  Να 

βασίζεται σε ελεύθερες και ανοιχτές τεχνολογίες και να είναι εύκολο στη χρήση του. 

Το Λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθούνται παράμετροι σε επίπεδο 

τόσο ελεγκτή (κατ’ ελάχιστο τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες 

λειτουργίες, πιθανές αστοχίες, κατάσταση λειτουργίας)   όσο και κεντρικού κόμβου επικοινωνίας.   

 Να αποθηκεύει διαφορετικά προγράμματα αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού. Σε αυτά τα 

πλαίσια θα πρέπει να υπάρχει επίσης δυνατότητα να οριστούν διαφορετικά προφίλ ελέγχου της 

φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα και τις ημέρες της βδομάδας.  

 Να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μεμονωμένων φωτιστικών αλλά και 

δυνατότητα ομαδοποίησης τους, ώστε να γίνεται ομαδικός έλεγχος.  

 Να εντοπίζονται αστοχίες σημείων φωτισμού και τροφοδοτικών φωτιστικών, π.χ. απώλειες 

ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες επικοινωνίας κ.α. 

 Να μπορεί να επεκταθεί με νέες συσκευές που συνδέονται στο Δίκτυο (Plug & Play).  

 Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο διαχειριστής να 

μπορεί να τροποποιεί, διαγράφει χρήστες, ομάδες και επίπεδα πρόσβασης στο Λογισμικό  

 Να παρέχει την δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής Reports (αναφορών) και alarms (συναγερμούς) 

τουλάχιστον για τα παρακάτω: κατανάλωση ενέργειας, βλάβες, ώρες λειτουργίας του φωτιστικού, 

τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος. Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ορίζει ρόλους 

στους χρήστες του συστήματος και ανάλογα με τον κάθε ρόλο ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε 

αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις.. Επιπλέον να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί όσο και εξυπηρετηθέντες 

συναγερμοί. 

  Να υποστηρίζεται αυτόματη ενημέρωση του Λογισμικού και  αυτόματη εγκατάσταση νέων 

ενημερώσεων firmware για τους ελεγκτές χωρίς καμία μεσολάβηση του τελικού χρήστη. 

  Να υποστηρίζει ειδικό module αποστολής συναγερμών και βλαβών μέσω sms και e-mail. Επιπλέον 

ο διαχειριστής να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέα reports και alarms ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες του 

 Όλα τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων MySQL ούτως ώστε να είναι δυνατή η 

μελλοντική αξιολόγηση τους και η εκμετάλλευσή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως 

ανάλυση ενέργειας, πρόβλεψη για τη διάρκεια ζωής των φωτιστικών, ανίχνευση προβλημάτων. 

 Να παρέχει δεδομένα σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να υπάρχει πρόσβαση και σε ιστορικά 

δεδομένα.    
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 Να παρέχεται η δυνατότητα στον τελικό χρήστη να βλέπει reports/alarms, κατανάλωση ενέργειας, 

προφίλ φωτεινότητας, ώρες λειτουργίας, διάρκεια ζωής μεταξύ δύο ημερομηνιών.  

 Να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής παρουσίασης του 

εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε αναγνωρισμένο  χαρτογραφικό 

υπόβαθρο  (Google Maps). 

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω λειτουργιών να παρέχονται ενδεικτικά screenshots από το 

λογισμικό διαχείρισης  

Βασική απαίτηση αποτελεί πάντοτε η ανάγκη για δια-λειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων 

κεντρικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό η κατασκευάστρια εταιρία του συστήματος διαχείρισης θα πρέπει να 

συμμετέχει σε κάποιο ενεργό σύνδεσμο εταιρειών που στόχο έχει την πραγματική δια-λειτουργικότητα των 

ετερογενών δικτύων.   

Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τις κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις: 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο επιπλέον κόστος για την απόκτηση του Κεντρικού 

Λογισμικού Διαχείρισης, καθώς και για την διαχρονική συντήρηση και διαχείρισή του από την 

πλευρά του Δήμου, εκτός από την πληρωμή των αντίστοιχων τελών διασύνδεσης με το δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας (μετά την παρέλευση της πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας του 

συστήματος) και εφόσον δεν υπάρχει στον Δήμο άλλος τρόπος επικοινωνίας του συστήματος 

(ενσύρματο δίκτυο Ethernet ή υφιστάμενη ασύρματη σύνδεση Wi-Fi).  

2. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη εγχειριδίου (manual) του Λογισμικού Διαχείρισης στα ελληνικά 

το οποίο και ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την τεχνική προσφορά. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου  στην οποία να δηλώνεται η συμμετοχή του κατασκευαστή σε 

κάποιο ενεργό σύνδεσμο εταιρειών που στόχο έχει την πραγματική δια-λειτουργικότητα των 

ετερογενών δικτύων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αυτή να περιέχεται επιπλέον και ο ιστότοπος του 

ανωτέρω συνδέσμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-10-2014 

Ο Συντάξας 

21-10-2014 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Μελετών 

Σαράντος Γέμελας 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

Δήμου Ηρακλείου με Δ’ βαθμό 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………….      

Κατάστημα …………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ημερομηνία έκδοσης ……………………. 

 

         ΕΥΡΩ …………..  

ΠΡΟΣ: 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ΄ αριθμόν …………………………… για  

ΕΥΡΩ ……………………………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………….(και ολογράφως) 

………………………………….. υπέρ της Εταιρείας ……………………………………, οδός 

…………………………… αριθμός …………, ΤΚ .……………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 

εταιριών α) ……………………………, β) …………………………, κλπ ατομικά για κάθε μία από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 

μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο 

διαγωνισμό της ……………………………… για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων 

Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού 

του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο: με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό», της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», 

σύμφωνα με την υπ' αριθ. ……………………………… Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………….(ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 

αναφέρεται στη διακήρυξη).  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………….      

Κατάστημα …………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ημερομηνία έκδοσης ……………………. 

 

         ΕΥΡΩ …………..  

ΠΡΟΣ: 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ΄ αριθμόν ……………………  για  

ΕΥΡΩ ……………………………. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα διά της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………..(και ολογράφως) 

…………………………………….., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 

Εταιρείας ………………………………….., οδός ………………………………, αριθμός ………, ΤΚ …………, 

(ή σε περίπτωση ένωσης υπέρ των εταιρειών α) ………………………………………………….., β) 

…………………………………………..,  κλπ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον  υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό  

………………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την Προμήθεια Φωτιστικών 

Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης 

Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του υποέργου 5 με τίτλο: με 

τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό», της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,  

με κωδικούς …………………….(αριθμός διακήρυξης ……/…..), το οποίο ποσό καλύπτει το 

10% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………………………………….ΕΥΡΩ αυτής. 

«Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 

σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας» ή  «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό μας 

(Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική υποχρέωση» 

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

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι 

μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για 

την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.  

 

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

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 


