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 Η  Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

 

 

Προκηρύσσει 

 

Συνοπτικό μειοδοτικό  Διαγωνισμό  

 

για την υλοποίηση της ενέργειας 

 

«Προμήθειας και τοποθέτησης   φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας» 

 

cpv : 31527200 

 

Προϋπολογισμού 

59.520,00 πλέον ΦΠΑ 24% 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, 

 

 

 

καλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις 

ειδικότερες διατάξεις της. 
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Προκήρυξη  πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας». 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led 
εξοικονόμησης ενέργειας, για την διασφάλιση του κατάλληλου φωτισμού στους εξωτερικούς χώρους του 
οργανισμού. Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας δια της σταδιακής αντικατάστασης των παλαιών 
συμβατικών και ενεργοβόρων φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας led. Τα προσφερόμενα υλικά 
οφείλουν να πληρούν απολύτως τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης 
(Παράρτημα Α). 
 
Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από τεχνικο-
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει κόστους της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία 
προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και την προσφερόμενη τιμή επί του προϋπολογισμού. 
 
Άρθρο 1ο – Ισχύουσες διατάξεις 
Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με: 
 Ο ν. 2932/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Τον ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/A/2016) 
 Ο ν. 2286/1995 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 19/Α/1995) 
 Η Π1/3305/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
 Η 35130-739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/2010) 
 Η εγκ. 22/2014,  ΔΙΠΑΔ/οικ.658/ 24-10-2014 
 Η απόφαση του Υπουργού ΥποΜΕΔΙ, αριθμ. ΔΚΠ/οικ.134/12-12-2014 (ΦΕΚ 3347/Β/2014) 
 Η με αρ.192/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΗΓ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού 
 
Άρθρο 2ο – Συμβατικά στοιχεία 
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η διακήρυξη με την μελέτη (Παράρτημα Α’)και με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 
2. Η προσφορά του αναδόχου 
3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: 

(α) οι διατάξεις του ν. 4412/2016 
(β) οι όροι της σύμβασης 
(γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
(δ) οι ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές των αρμοδίων Υπουργείων 

 
Άρθρο 3ο – Προϋπολογισμός προμήθειας 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας 
Προϋπολογισμός (€) 59.520,00 
ΦΠΑ 24% (€) 14.284,80 
Συνολική δαπάνη (€) 73.804,80 
 
Άρθρο 4ο – Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΛΗΓ, Δ/νση :Επιβατικός Σταθμός Τ2, Νέος Λιμένας 

στην Ηγουμενίτσα, την 19/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους, αυτοπροσώπως, ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου. 

2. Οι προσφορές, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στο αρ.6 της παρούσας, 
δύνανται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Οργανισμού μέχρι και την προηγουμένη 
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 18/2/2019 και ώρα 14.30. Ο 
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διαγωνισμός διενεργείται από τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας, αρμόδια επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού 

 
Άρθρο 5ο – Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
(α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
(β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
(γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν 
ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή και εμπορία 
φωτιστικού εξοπλισμού) και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά, ή εμπορικά ή 
βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του. Στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. 

5. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τεκμαίρεται η πλήρης γνώση των τοπικών συνθηκών, των όρων της 
διακήρυξης και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης, από τον διαγωνιζόμενο. 
Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο τεκμαίρει ότι είχε στην διάθεση του και έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα 
συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης (Παράρτημα Α). 

6. Η σύμβαση ανατίθεται βάσει των δικαιολογητικών και των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 6ο 
της παρούσας, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή τα έχει επαληθεύσει, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7ο της παρούσας. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίζει να μην αναθέσει την σύμβαση στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον διαπιστώσει ότι η 
προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2, ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί, επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση 

από τους διαγωνιζόμενους, εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, επίσημη βεβαίωση 
συμμετοχής τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως επιτάσσει ο ν. 
2939/2001 και η ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των προσφερόμενων 
προϊόντων –φωτιστικά σώματα) η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο 
εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του ΕΟΑΝ (άρθρο 17, ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103) με τον Αριθμό 
Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα (Παράρτημα ΙΑ, ΠΔ 
117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004)). 

2. Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίζει τα ακόλουθα: 
 

2.1 Σε ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχονται: 
 

(α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως ισχύει κάθε 
φορά, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας, ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη. 
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(β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (αρμόδιου πιστωτικού ιδρύματος που 
λειτουργεί εντός της ΕΕ) για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης των προσφερόμενων ειδών, άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), καθώς 
και από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι 
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

(γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου [στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και καταστατικό όπως 
ισχύει (αρχικό και τροποποιήσεις αυτού) σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 
πρόσωπο]. 

(δ) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω αντιπροσώπου. 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης (κατάλληλο έγγραφο εκπροσώπησης όπως πρακτικό ΔΣ, 
πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ. αναλόγως της νομικής μορφής του συμμετέχοντος), 
βεβαουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε με 
τα αντίστοιχα ΦΕΚ και το ισχύον πιστοποιητικό μεταβολών (ΓΕΜΗ) προκειμένου περί ΑΕ, είτε 
με καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, ΕΠΕ ή ΟΕ. Οι ανώνυμες εταιρίας εκπροσωπούνται από 
τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους βάση καταστατικού ή άλλο 
νομικά παραδεκτό και σε ισχύ έγγραφο. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι 
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά, στην οποία να δηλώνονται: 
 Η χώρα κατασκευής και προέλευσης του τελικού προσφερόμενου είδους 
 Το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό υπό προμήθεια είδος, ο τόπος 

εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής των προσφερόμενων προϊόντων 
 Η πλήρης συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης 
(στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
 Δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης 
 Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 
(ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση που 

αναβληθεί ο διαγωνισμός (σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού), οι διαγωνιζόμενοι δεν 
θα έχουν καμιά χρηματική ή άλλη απαίτηση από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Α.Ε. 

(η) 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. 

(θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, δείγματα των προσφερόμενων 
φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το τεύχος των 
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τεχνικών προδιαγραφών και με δελτίο αποστολής προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

(ι) Όταν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των τελικών 
προσφερόμενων ειδών αλλά έμπορος, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει το 
συμβόλαιο αντιπροσώπευσης το οποίο θα έχει επισυνάψει με τον οίκο κατασκευής των 
φωτιστικών, το οποίο υποχρεωτικά θα εμπεριέχει τον όρο κάλυψης απευθείας από τον 
κατασκευαστή προς τον Οργανισμό, οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο 
εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον υπόψη προμηθευτή (επικυρωμένο από αρμόδια 
αρχή ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, το οποίο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών). Στην περίπτωση που ο έμπορος – συμμετέχων στον 
διαγωνισμό δεν είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των τελικών 
προσφερόμενων προϊόντων απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση από αυτόν 
επίσημης βεβαίωσης (επικυρωμένη από αρμόδια αρχή ανά χώρα προέλευσης του 
κατασκευαστή, η οποία θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο 
Εξωτερικών) κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς τον Οργανισμό οποιασδήποτε 
αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον υπόψη 
προμηθευτή. 

 
2.2 Στον ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» να περιέχονται: 

 Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα ζητούμενα της μελέτης. 
 Η τεχνική προσφορά θα είναι συντεταγμένη με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως αυτά 

περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Παραρτήματος Α, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 
Αναλυτικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει: 
(α) Συμπληρωμένο πίνακα τεχνικής προσφοράς με τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως 

φαίνονται στο υπόδειγμα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας τεχνικής προσφοράς 

α/α Κωδικός Μ.Μ Ποσότητα Κατασκευαστής Τύπος 
μοντέλου 

Έντυπο τεχνικών 
προδιαγραφών 

Πιστοποιητικά 
ποιότητας 

        
        
        
Χρόνος παράδοσης 
Χρόνος εγγύησης 

 
(β) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές) 
(γ) Τα αρχεία IES των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων led σε ψηφιακό δίσκο (CD) 
(δ) Διαγράμματα διάχυσης φωτός για κάθε προσφερόμενο προϊόν 
(ε) Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (led) που χρησιμοποιούνται στα φωτιστικά πρέπει να φέρουν 

εργαστηριακό έλεγχο κατά το πρότυπο LM80 (ΓΓΔΕ, εγκύκλιος 22/2014 και εγκύκλιος 
17/2016). 

(στ) Βεβαίωση εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση προϊόντων και τεχνικής βοήθειας από 
τον προμηθευτή 

(ζ) Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) του 
κατασκευαστικού οίκου, καθώς και του υποψήφιου προμηθευτή στον διαγωνισμό (όταν δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής) από τα οποία να προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό 
αντικείμενο (ΓΓΔΕ, εγκύκλιος 22/2014 και εγκύκλιος 17/2016). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 
οφείλουν να προέρχονται από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό εδρεύοντα σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(η) Τα φωτιστικά πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/EK και 
Εγκύκλιος 22/2014 και 17/2016 Γ.Γ.Δ.Ε.) τα οποία θα φέρουν το όνομα του κατασκευαστή 
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του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψηφίου προμηθευτή (εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, εφόσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV 
άρθρο 30 παρ. 1), ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των 
προϊόντων εντός της αγοράς της ΕΕ κατά EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU έτσι ώστε α 
διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής λειτουργία αυτών και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται 
με τα παρακάτω πρότυπα ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EN 55015, EN 
65547, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3, EN 60598-1, EN 62471. 

(θ) Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων το οποίο θα 
πιστοποιεί ότι είναι συμμορφωμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις RoHS. 

(ι) 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 
και θα είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα της διαγωνιζόμενης εταιρίας, έτσι ώστε 
η υπηρεσία να μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτού. 

(ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα η 
παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης του χρόνου 
εγγύησης των φωτιστικών. 

 
2.3 Στον ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, να περιέχονται: 
 Η οικονομική προσφορά (οικονομικά στοιχεία της προσφοράς) συντάσσεται από τον κάθε 

προσφέροντα, υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) σε έντυπο αριθμημένο και σφραγισμένο 
από την Υπηρεσία (Παράρτημα Β – Έντυπο οικονομικής προσφοράς). 

 Στην οικονομική προσφορά η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ, ολογράφως και 
αριθμητικώς. 

 Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη νομίμως και σφραγισμένη από τον 
προσφέροντα. 

 Με την προσφορά η τιμή των υλικών θα είναι για το σύνολο του προϋπολογισμού. 
 Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες. 

 
Άρθρο 7ο – Σύνταξη προσφορών 
Οι κατά τα ανωτέρω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ακόλουθες ενδείξεις: 
1. Στον κλειστό εξωτερικό κυρίως φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται: 

 Η λέξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ 
 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας» 
 Αριθμός πρωτοκόλλου Διακήρυξης 
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 4 της παρούσας 
 

2. Ο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού 
φακέλου και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής των άρθρων 6.1, 6.1.1 και 6.1.2 των όρων της διακήρυξης και των 
σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων. 

3. Ο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου 
και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (αναλυτική τεχνική περιγραφή του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχέδια τεχνικά φυλλάδια-προσπέκτους κλπ., η αυθεντικότητα των 
οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κάθε στιγμή, κατόπιν αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής) 
του άρθρου 6.2 και 6.2.1 της παρούσας. 

4. Ο «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού 
φακέλου και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία του άρθρου 6.3 της παρούσας, υποχρεωτικά σε 
έντυπο αριθμημένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού (Παράρτημα Β). 

5. «Δείγματα», οι διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν δείγμα του 
προσφερόμενου προϊόντος σε ξεχωριστή συσκευασία η οποί θα φέρει την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς καθώς επίσης και τον κωδικό 
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του κάθε προσφερόμενου είδους, πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο παραστατικό (δελτίο αποστολής). 

6. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον 
διαγωνισμό. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης 
είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ενώσεως, με ειδική προς 
τούτο σαφή εξουσιοδότηση. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ενώσεις 
προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρία. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. 

9. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι επικυρωμένες από αρμόδια Αρχή, για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης εταιρίας ή της ένωσης εταιριών. 

10. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο της προσφοράς, καθώς και 
η συσκευασία των δειγμάτων θα φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου 
τη διαγωνιζόμενης εταιρίας (οποιασδήποτε νομικής μορφής) ή της ένωσης εταιριών. 

11. Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή θέτουν 
όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

12. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, 
και σε περίπτωση υποβολής του απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
14. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 

Αγγλική γλώσσα μόνον εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί στην Αγγλική, 
επικρατεί η Ελληνική έκδοση – μετάφραση. 

15. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α). 

 
Άρθρο 8ο – Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 
2. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. 

4. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

5. Ακολούθως, στην συνέχεια της ίδιας συνεδρίασης, ή εάν δεν επαρκεί ο χρόνος ορίζεται από την 
αρμόδια επιτροπή νέα συνεδρίαση και προκαλούνται οι συμμετέχοντες εκ νέου, αποσφραγίζονται οι 
φάκελοι των τεχνικών προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τους. 

6. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

7. Στην συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών και 
στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της 
παρούσας) και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

8. Σε επόμενη συνεδρίαση στην οποία προσκαλούνται εκ νέου οι διαγωνιζόμενοι, ανακοινώνεται το 
πρακτικό αξιολόγησης και τυχόν όσοι διαγωνιζόμενοι αποκλείστηκαν λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
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9. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

10. Σε επόμενη συνεδρίαση στην οποία προσκαλούνται εκ νέου οι διαγωνιζόμενοι, μετά την παρέλευση 
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

11. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων της πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική άποψη 
προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της πλέον συμφέρουσας τεχνικο-οικονομικής προσφοράς επί 
του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης. 

12. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και την ίδια βαθμολογία των κριτηρίων 
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία εκπροσώπων αυτών των οικονομικών φορέων. 

13. Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή 
διαγωνισμού και την διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για 
την λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου. 

 
Άρθρο 9ο – Ενστάσεις 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α). 
 
Άρθρο 10ο – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 τη παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014, αναφερόμενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

οι διαχειριστές. 
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 
καταδικάστηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

 
(β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
 Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 Σε περίπτωση εταιριών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρία (το νομικό πρόσωπο) 

καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που την διοικούν ή την εκπροσωπούν. 
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(γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό για 
το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 
Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αυτό αιτιολογείται επαρκώς, 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις της παρούσας. 
 
Άρθρο 11ο – Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδότη, κριτήριο κατακύρωσης 
1. Με την προσφορά η τιμή δίδεται σε όλα τα είδη ανά τεμάχιο και για το σύνολο των τεμαχίων. 
2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας 

– τιμής μεταξύ των διαγωνιζομένων προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

3. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ (€) και ανά μονάδα προϊόντος, όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα άλλου νομίσματος, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 12ο – Κριτήρια ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν. 
 
Κριτήριο Κ1 – Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές: Πρώτο κριτήριο βαθμολόγησης είναι η συμφωνία 
του προσφερόμενου φωτιστικού (-κών) με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. 
Επισημαίνεται ότι η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται μόνο για εκείνες που δεν 
απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού. Ο/οι συμμετέχων/ντες των οποίων τα προσφερόμενα είδη 
συμφωνούν απολύτως με τις τεχνικές προδιαγραφές θα λαμβάνει/νουν τη μέγιστη βαθμολογία (120). Το 
κριτήριο έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. 
Κριτήριο Κ2 – Χρόνος Εγγύησης φωτιστικών στοιχείων LEDs: Δεύτερο κριτήριο βαθμολόγησης, είναι ο 
χρόνος ζωής των στοιχείων LED του φωτιστικού σώματος. Ο χρόνος ζωής θα πρέπει να αποδεικνύεται 
από την εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής αυτών προς τον τελικό κατασκευαστή των φωτιστικών 
σωμάτων (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες). Ως εκ τούτου, και για να βαθμολογηθεί ο υποψήφιος 
ανάδοχος για αυτό το κριτήριο, οφείλει να παρέχει τη σαφή εγγύηση για τα φωτεινά σημεία LED που 
του παρέχει ο προμηθευτής του. Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται πέραν αμφισβήτησης και είναι 
σαφώς διαφορετική από την εγγύηση του φωτιστικού σώματος. Η ελάχιστη εγγύηση φωτιστικών 
στοιχείων LED ορίζεται ίση με 60.000 ώρες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν την 
αντίστοιχη εγγύηση που παρέχουν. Ο/οι συμμετέχων/ες με το μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης των 
φωτιστικών στοιχείων LED θα λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολόγηση (120). Όσοι συμμετέχοντες 
προσφέρουν χρόνο παράδοσης ίσο με τον ελάχιστο που απαιτείται στο διαγωνισμό (60.000 ώρες), 
λαμβάνουν την ελάχιστη βαθμολογία (100). Τυχόν συμμετέχοντες με ενδιάμεσους χρόνους παράδοσης 
λαμβάνουν βαθμολογία που αντιστοιχεί αναλογικά στη μέγιστη και στην ελάχιστη βαθμολογία 
συγκριτικά με τα προσφερόμενα χρονικά διαστήματα, με γραμμική διαβάθμιση. Το κριτήριο έχει 
συντελεστή βαρύτητας 20%. 
Κριτήριο Κ3 – Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης: Τρίτο κριτήριο βαθμολόγησης, 
είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων. 
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Η προμήθεια έχει αναφορά και στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση την οικονομική 
ωφέλεια για τον ΟΛΗΓ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών 
σωμάτων και λαμπτήρων, είναι αυτονόητο ότι αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον ΟΛΗΓ. 
Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων, έχει ορισθεί στις απαιτήσεις του τρέχοντος διαγωνισμού. Εφόσον κάποιος από τους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προσφέρει χρόνο μικρότερο του ελάχιστου απαιτούμενου, τότε αυτός θα 
λαμβάνει επιπρόσθετη βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο. Συγκεκριμένα ο/οι συμμετέχον/ες με το 
μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων, θα λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολόγηση (120). Όσοι συμμετέχοντες προσφέρουν χρόνο 
παράδοσης ίσο με τον ελάχιστο που απαιτείται στο διαγωνισμό, λαμβάνουν την ελάχιστη βαθμολογία 
(100). Τυχόν συμμετέχοντες με ενδιάμεσους χρόνους παράδοσης λαμβάνουν βαθμολογία που αντιστοιχεί 
αναλογικά στη μέγιστη και στην ελάχιστη βαθμολογία συγκριτικά με τα προσφερόμενα χρονικά 
διαστήματα, με γραμμική διαβάθμιση. Το κριτήριο έχει συντελεστή βαρύτητας 10%. 
Κριτήριο Κ4 – Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης της λειτουργίας των 
φωτιστικών σωμάτων έχει ορισθεί σε πέντε (5) έτη. Η εγγύηση καλή λειτουργίας αναφέρεται στη 
λειτουργία ή παύση της λειτουργίας του φωτιστικού. Στην έννοια της εγγύησης καλής λειτουργίας, 
περιλαμβάνεται η αντικατάσταση και η τοποθέτηση του νέου φωτιστικού. Εφόσον κάποιος από τους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προσφέρει χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερο του ελάχιστου 
απαιτούμενου, τότε αυτός θα λαμβάνει επιπρόσθετη βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο. 
Συγκεκριμένα ο/οι συμμετέχον/ες με το μεγαλύτερο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας φωτιστικών 
σωμάτων, θα λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολόγηση (120). Όσοι συμμετέχοντες προσφέρουν χρόνο εγγύησης 
καλής λειτουργίας ίσο με τον ελάχιστο που απαιτείται στο διαγωνισμό (5 έτη), θα λαμβάνουν την ελάχιστη 
βαθμολογία (100). Τυχόν συμμετέχοντες με ενδιάμεσους προσφερόμενους χρόνους εγγύησης καλής 
λειτουργίας λαμβάνουν βαθμολογία που αντιστοιχεί αναλογικά στη μέγιστη και στην ελάχιστη 
βαθμολογία συγκριτικά με τα προσφερόμενα χρονικά διαστήματα, με γραμμική διαβάθμιση. Το κριτήριο 
έχει συντελεστή βαρύτητας 10%. 
Κριτήριο Κ5 – Υποστήριξη μετά την πώληση: Η υποστήριξη μετά την πώληση σχετίζεται με το χρόνο 
απόκρισης και αντικατάστασης του φωτιστικού στις περιπτώσεις όπου αυτό έχει υποστεί βλάβη και δεν 
παρέχει φωτεινή ενέργεια, με τη δυνατότητα αντικατάστασης του από ίδιο φωτιστικό σώμα στο χρόνο 
αυτό, τη δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών σε περιπτώσεις βλαβών για τις οποίες ο ΟΛΗΓ φέρει την 
ευθύνη αντικατάστασης κλπ. Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας παροχής αξιόπιστης τεχνικής 
υποστήριξης, θα λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η θέση εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας, 
η αποδεδειγμένη διαθεσιμότητα φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών σε αποθήκες (π.χ. εγγραφές 
λογιστικής αποθήκης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή και ένα μήνα πριν) του προμηθευτή, η 
δυνατότητα εύρεσης ανταλλακτικών σε χρονικό ορίζοντα δέκα ετών. Ο/οι προσφέρον/τες που θα 
αξιολογηθεί/ουν ως η πλέον αξιόπιστη επιλογή θα βαθμολογηθεί/ουν με το μέγιστο βαθμό (120) ενώ η 
μικρότερη βαθμολογία θα «δίνεται» σε όσους δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τα ανωτέρω. Το κριτήριο 
έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. 
Τα παραπάνω κριτήρια παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ2 
Εγγύηση διάρκειας ζωής φωτεινών στοιχείων LED 20% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ3 
Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ4 
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ5 
Υποστήριξη μετά την πώληση 30% 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης 
βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
 
Σύμφωνα με το εδάφιο 13 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάση της τιμής, και οι οικονομικοί φορείς έχουν 
υποχρέωση υποβολής οικονομικών προσφορών, τότε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία 
της. 
 
Από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων προκύπτει η 
προσφερόμενη τιμή Πi, του οικονομικού φορέα (i). Με γνωστή την προσφερόμενη τιμή Πi, υπολογίζεται 
από την ΕΔΑ κάθε οικονομικό φορέα (i) υπολογίζεται ο λόγος: 
 

i

i
i 


   

Όπου ΒΤΠi – Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα (i) όπως υπολογίσθηκε παραπάνω. 
 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 
λόγο της τιμής της προσφοράς προς το βαθμό της τεχνικής προσφοράς. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης αποδεκτών προσφορών, η ΕΔΑ συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής 
προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνεται ο τελικός Πίνακας Κατάταξης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα 
σειρά αξιολόγησης. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθμού τεχνικής αξιολόγησης. Η προσφορά που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό Λi, θεωρείται η 
πλέον συμφέρουσα. 
 
Άρθρο 13ο – Κατακύρωση αποτελεσμάτων, υπογραφή σύμβασης 
1. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ., επί αποδείξει. 

2. Κατά της παραπάνω απόφασης χωρίς ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ147/Α). 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 
 Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της 

παρούσας 
 Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρο 6 της παρούσας. 
5. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, επί αποδείξει. 

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
7. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ τη αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του. 
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8. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη 
του αρμοδίου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρο 106 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α). 

9. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α), μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

10. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία της ΟΛΗΓ ΑΕ και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, συντάσσεται δε με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, και 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

11. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΟΛΗΓ Α.Ε. 
 
Άρθρο 14ο – Εγγυήσεις 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (αρμόδιου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί 

εντός της ΕΕ) για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 
προσφερόμενων ειδών, άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παρ. 2,1(β) της παρούσας. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στο σύνολο της, στους διαγωνιζόμενους, πλην του προσωρινού 
αναδόχου, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. 

3. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, 
το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ. 

4. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά το 
πρωτόκολλο παραλαβής και την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. 

6. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2017 (ΦΕΚ 147/Α) η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού 
της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου. 

8. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης, κατά 2 μήνες. 

9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

10. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
11. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) την ημερομηνία έκδοσης 
(β) τον εκδότη 
(γ)  την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
(δ) τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής 
(ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
(στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 
(ζ) τους όρους ότι (ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ζβ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

(η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
(ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται, και 
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(ια) στην περίπτωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

 
Άρθρο 15ο – Χρόνος παράδοσης-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α), ειδικότερα ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
1. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή τη 

σύμβασης. 
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 
(α) Τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
(β) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου 

(γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης 

3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών της παρούσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
206 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α). 

 
Άρθρο 16ο – Παραλαβή υλικών 
Για την παραλαβή των υλικών, τον χρόνο παραλαβής, την απόρριψη υλικών και τα δείγματα ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 208, 209, 213 και 214 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α). 
 
Άρθρο 17ο – Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή του τιμήματος προς τον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ με την προμήθεια και τοποθέτηση 
εξειδικευμένων φωτιστικών τεχνολογίας led. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού 
είναι: 

1. Η βεβαίωση του αρμόδιου της Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. περί οριστικής, προσήκουσας και 
εμπρόθεσμης εκτέλεσης των συμφωνηθέντων (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής). 

2. Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο, με την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 
3. Προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας από πλευράς αναδόχου. 

 
Το τίμημα προς τον Ανάδοχο δεν υπόκειται σε καμιά αναθεώρηση και παραμένει σταθερό και αμετάβλητο 
καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις και οι φόροι που βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 18ο – Κανόνες δημοσιότητας 
1. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του ΟΛΗΓ Α.Ε., 

σύμφωνα με τα άρθρα 53, 121, 122 και 379 του ν. 4412/2016. 
2. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr στην σελίδα 

αναζήτησης του ΟΛΗΓ Α.Ε., δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια του, καθώς και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα www.olig.gr. 

 
Άρθρο 19ο – Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικό-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικό-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α). 

2. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: 

ΑΔΑ: ΩΚΛΡ469ΗΞ2-ΔΒ8



σελ. –  15 

(α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ216/Α) 

(β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

(γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων, ή/και 
(δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.  

 

 

Ανδρέας Ε. Νταής 
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Παράρτημα Α – Τεχνική Έκθεση-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τιμολόγιο Μελέτης 
 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενενήντα έξι (96) φωτιστικών σωμάτων 
τεχνολογίας led, ισχύος 220 W, με τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και ανάρτησης, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ. 
 
Τα φωτιστικά σώματα θα χρησιμοποιηθούν αντικατάσταση των υπαρχόντων κατεστραμμένων και 
ενεργοβόρων φωτιστικών, τα οποία υπάρχουν για τον φωτισμό των εξωτερικών χώρων του ΟΛΗΓ Α.Ε. 
 
Τα φωτιστικά τεχνολογίας led είναι πράσινης τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον και περιορίζουν 
δραστικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, και η δοκιμαστική λειτουργία τους σε έναν πυλώνα απέδειξε 
την αποδοτικότητα (βελτίωση επιπέδων φωτισμού), την αξιοπιστία και την σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 59.520,00) 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%), και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΟΛΗΓ Α.Ε. 
 
Η κατάρτιση της σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικής διαδικασίας 
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιμής μεταξύ των διαγωνιζόμενων προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α Κατηγορία Ποσότητα 
(τεμ.) 

Τιμή μονάδας 
(€/τεμ.) Κόστος (€) 

1 

Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας 
led, ισχύος 220 W, κατάλληλο 
για οδοφωτισμό, φωτισμό 
μεγάλων επιφανειών από 
πυλώνες μεγάλου ύψους 35 m 

96 620,00 59.520,00 

  Μερικό σύνολο (€) 59.520,00 

   Φ.Π.Α. (24%) 14.284,80 

  Σύνολο με Φ.Π.Α. 73.804,80 
 
 
 
Τιμολόγιο Μελέτης 
Α.Τ.1 Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led ισχύος 220 W κατάλληλο για οδοφωτισμό, φωτισμό μεγάλων 
επιφανειών από πυλώνες μεγάλου ύψους 30 m 
Φωτιστικό σώμα με σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 220 W. Εγκύκλιος 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2, όπως 
τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17/2016 της Γ.Γ.Υπ. του ΥπΜΕΔΙ. 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 220 W, στενής δέσμης φωτισμού 70-
75°, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2, όπως τροποποιήθηκε με την 
Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με το Παράρτημα Β64 (Προσωρινές Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές).. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση: 
 
 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 

μελέτη και η μεταφορά του στον τόπο εγκατάστασης 
 η τοποθέτηση του φωτιστικού στους πυλώνες του Οργανισμού 
 τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού και η σύνδεσή τους 
 τα υλικά ανάρτησης του φωτιστικού σώματος σε οροφή από σκυρόδεμα 
 οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 

που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22/2014 και 17/2016 κατά τα προαναφερόμενα 
 

Αριθμός 
τιμολογίου 

CPV Συνοπτική περιγραφή ΜΜ Ποσότητα Τιμή 
μονάδας (€) 

Κόστος 
(€) 

Α.Τ.1 34991000-0 Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led, 
ισχύος 220 W, κατάλληλο για 
οδοφωτισμό, φωτισμό μεγάλων 
επιφανειών από πυλώνες μεγάλου 
ύψους 35 m 

ΤΜΧ 96 620,00 59.520,00 

    Μερικό σύνολο 59.520,00 
    Φ.Π.Α. (24%) 14.284,80 
    Σύνολο 73.804,80 

 
Οι τιμές χωρίς τον ΦΠΑ συμπεριλαμβάνουν τα φωτιστικά σώματα, την μεταφορά τους στην θέση 
εγκατάστασης, τα εξαρτήματα ανάρτησης των φωτιστικών στους πυλώνες, τυχόν μικροϋλικά που θα 
απαιτηθούν και τις εργασίες για την εγκατάσταση τους από εξειδικευμένο συνεργείο του Αναδόχου, 
καθώς και το τέλος ανακύκλωσης. 
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Παράρτημα Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τίτλος Έργου: Πρόχειρος (συνοπτικός) διαγωνισμός για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας» 

α/α Περιγραφή Τεμάχια 
Τιμή μονάδας χωρίς 

Φ.Π.Α. [€] 
Έκπτωση 

[%] 
Μερικό 

Σύνολο [€] 
Προϋπολ. Προσφορά 

1 

Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας 
led, ισχύος 220 W, κατάλληλο 
για οδοφωτισμό, φωτισμό 
μεγάλων επιφανειών από 
πυλώνες μεγάλου ύψους 35 m 

96 620,00    

 Σύνολο [τεμ.]  Σύνολο [€]  
   Φ.Π.Α. 24% [€]  
   Γενικό Σύνολο  
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Παράρτημα Γ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η 
προμήθεια «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας» 
 
Άρθρο 1ο – Τρόπος προμήθειας 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά με βάση 
την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, μεταξύ των διαγωνιζόμενων προϊόντων που πληρούν απολύτως τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
 Τον ν. 2932/2001, όπως τροποιήθηκε και ισχύει 
 Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) 
 Την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2, όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 

17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με το Παράρτημα Β64 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές). 

 Την ΥΑ οικ.134/2014 (ΦΕΚ 3347/12-12-2014) για τον καθορισμό των ενδεικτικών τιμών των φωτιστικών 
τεχνολογίας led 

 
Άρθρο 2ο – Εξοπλισμός 
1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων και των 

λαμπτήρων τεχνολογίας LED, και να τα παραδώσει πλήρως τοποθετημένα και σε λειτουργία, στους 
υφιστάμενους ιστούς οδοφωτισμού του ΟΛΗΓ Α.Ε. με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό, ο δε 
Οργανισμός οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα 
του Δημοσίου. 

3. Η παράδοση-παραλαβή των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας LED (οριστική ποιοτική 
και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα 
ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού θα ελεγχθούν σε 
κάθε περίπτωση. 

4. Όλα τα φωτιστικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον ΟΛΗΓ, για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του οδοφωτισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 
ικανοποιούν όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, που καθορίζουν τον 
τύπο, την μέγιστη ηλεκτρική ισχύ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τις σημάνσεις και τις 
πιστοποιήσεις που αυτά θα πρέπει να φέρουν. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να 
πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας και τους κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 

5. Ακόμα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 
απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την 
άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από τους εργαζομένους. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει 
ο ΟΛΗΓ για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

7. Ο ΟΛΗΓ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το 
οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του. 

 
Άρθρο 3ο – Έναρξη Εργασιών Εγκατάστασης 
1. Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών της τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και των 
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λαμπτήρων, θα παραλάβει από τον ΟΛΗΓ, γραπτές οδηγίες μέτρων ασφάλειας που θα πρέπει να 
τηρούνται. 

2. Τα μέτρα ασφάλειας θα περιλαμβάνουν την ασφάλεια και την υγιεινή τόσο των εργαζομένων στην 
τοποθέτηση των φωτιστικών και των λαμπτήρων όσο και οχημάτων και των περαστικών στις οδούς 
τοποθέτησης. Επιπλέον ο προμηθευτής δέκα ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών της τοποθέτησης 
των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων, θα πρέπει να έχει ενημερώσει την τροχαία και τον 
οικείο οργανισμό αστικών συγκοινωνιών. 

 
Άρθρο 4ο – Μεταφορά & τοποθέτηση 
1. Τα έξοδα μεταφοράς σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία στην έδρα του Οργανισμού, 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 
2. Η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει με συνεργείο και δαπάνες του αναδόχου, τον οποίο και 

βαρύνουν οι δαπάνες των εξαρτημάτων στήριξης, τα διάφορα μικροϋλικά και η εγκατάσταση από 
εξειδικευμένο συνεργείο. 

3. Η μετακίνηση της στεφάνης στους πυλώνες θα γίνει με συνεργείο και δαπάνες του Οργανισμού. 
4. Τυχόν παρεμβάσεις (υλικά ή εργασία) στους ηλεκτρολογικούς πίνακες ή τις παροχές ηλεκτρικού 

ρεύματος βαρύνουν επίσης τον Οργανισμό. 
 
Άρθρο 5ο – Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική 

περιγραφή, εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς 
του, στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργοστασιακά εγχειρίδια μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα, 
εκτός αυτών που σε άλλα σημεία της παρούσας διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να 
παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των 
πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 

3. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα τεχνικά 
φυλλάδια ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτά, πρέπει να κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική επιστολή 
επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή 
εκπροσώπους. Ακόμα, θα πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου 
εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), ώστε να παρέχεται δυνατότητα 
επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 

4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
 
Άρθρο 6ο – Τεκμηρίωση Τεχνικών και Λοιπών Στοιχείων Εγγυήσεων 
1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους προμηθευτές, τα οποία 

αφορούν τους κατασκευαστικούς οίκους του εξοπλισμού ή τους νόμιμους εκπροσώπους των 
κατασκευαστικών οίκων ή τους εκπροσώπους του κατασκευαστικού οίκου στην Ε.Ε., και κύρια τα 
στοιχεία τα οποία αποτελούν αιτία απόρριψης της προσφοράς ή βαθμολόγησης, όπως πιστοποιητικά, 
πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις ή εγγυήσεις και αναφέρονται στην Διακήρυξη, προκειμένου να 
κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-
τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ ελάχιστον από τον επίσημα 
αναγνωρισμένο σε χώρα της Ε.Ε. και σε πλήρη λειτουργία επί τριετία τουλάχιστον θυγατρικό οίκο ή 
νόμιμο αντιπρόσωπο. 

2. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων- 
καλύψεων, τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους προμηθευτές για την αξιολόγηση, 
και τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του 
μητρικού ή θυγατρικού οίκου (Δ/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νομίμου 
Εκπροσώπου (όνομα-ιδιότητα). 

 
Άρθρο 7ο – Διευκρινίσεις 
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1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά (στο φάκελο τεχνικής προσφοράς) τη 
συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών (μηχανημάτων) σε σχέση με τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (με την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης). 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης των προσφορών. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

4. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) 
νοείται ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 
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Παράρτημα Δ –Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωμάτων led, στενής δέσμης (Ισχύος 220 W) 
Τα προσφερόμενα φωτιστικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτουν όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ακολουθούν. 
 
Φωτιστικό τεχνολογίας led, ισχύος ≤220 W (max +5%), με κατάλληλη εξωτερική διάταξη ανάρτησης, και να 
αποδίδει καθαρή φωτεινή ροή (net luminous flux) ≥23.000 lm, με ασύμμετρη στενή δέσμη φωτισμού  
γωνίας 70° – 75°. Η ονομαστική ισχύς εισόδου του φωτιστικού, πρέπει να είναι ≤220 W (max +5%),και 
αποτελείται από τα εξής τμήματα: 
 
 Το σώμα (κέλυφος) του φωτιστικού, με σύνδεσμο στήριξης και με κατάλληλη εξωτερική διάταξη 

ανάρτησης 
 Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 
 Το προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 
 Το τροφοδοτικό (driver) 
 
Πιστοποιητικά παραγωγής – προϊόντος: CE, RoHS, EMC, LVD, ENEC ή εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, 
ΕΝ62031, ΕΝ62262, EN 60529, ΕΝ 62471, IEC TR 62778, ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, ΕΛΟΤ 1801:2008 
(OHSAS 18001:2007). 
 
Καθαρή φωτεινή ροή 
1. Το φωτιστικό πρέπει να αποδίδει, σύμφωνα με το πρότυπο LM79, για την ισχύ των ≤220W (max +5%) 

καθαρή φωτεινή ροή (net luminous flux) ≥ 23.000 lumen 
Σώμα του φωτιστικού 
2. Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει σχήμα και διαστάσεις κατάλληλες για αστικό περιβάλλον 

και να παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση στον άνεμο. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι 
κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτό αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η 
σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και την 
αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. 

3. Για την βέλτιστη απαγωγή της θερμότητας (που παράγεται από τις μονάδες της φωτεινής πηγής και το 
τροφοδοτικό), το σώμα του φωτιστικού πρέπει να φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, πτερύγια 
μεταφοράς θερμότητας (ψήκτρες), τόσο πλευρικά, όσο και στο επάνω μέρος, κατασκευασμένες από 
χυτό αλουμίνιο ως ενιαίο τμήμα του σώματος του φωτιστικού, χωρίς συγκολλήσεις. Τα πτερύγια 
(ψήκτρες) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα διάκενα, που να επιτρέπουν την διέλευση του αέρα, ώστε 
να ευνοείται η απαγωγή θερμότητας και ταυτόχρονα να μειώνεται η αντίσταση στον αέρα 
(συντελεστής οπισθέλκουσας). 

4. Το σώμα του φωτιστικού πρέπει είναι βαμμένο με ειδική ηλεκτροστατική βαφή που το καθιστά 
ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας (να διατίθενται όλα τα 
χρώματα της παλέτας RAL). 

5. Στο επάνω μέρος του φωτιστικού, όπου βρίσκεται το τροφοδοτικό (driver), πρέπει να υπάρχει 
προστατευτικό κάλυμμα, από πολυμερές υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως 
προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Το προστατευτικό κάλυμμα θα καλύπτει το 
τμήμα που θα είναι τοποθετημένο το τροφοδοτικό και πρέπει να είναι ανοιγόμενο εύκολα και κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης παραμένει εν μέρει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού. 

6. Φέρει σύνδεσμο (λυχνιολαβή) από χυτό αλουμίνιο για τοποθέτηση σε κατάλληλη διάταξη ανάρτησης 
διαμέτρου μέχρι Ø60 (mm), που να φέρει κοχλίες συγκράτησης για να μπορεί να προσαρμοστεί και σε 
μικρότερες διατομές. 
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7. Το φωτιστικό, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και υγρασία 
IP66 (EN 60529) και κρούσεις ΙΚ10 (ΕΝ 62262). Όλες οι εξωτερικές βίδες και τα υλικά στερεώσεως θα 
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

8. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει προστατευτικό διαφανές κάλυμμα της οπτικής μονάδας του, που 
πρέπει να είναι στεγανά και σταθερά κλειστό και στερεωμένο, κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό 
υλικό, υψηλής αντοχής και διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και 
τις καιρικές συνθήκες. 

Τροφοδοτικό (driver) 
9. Το τροφοδοτικό (driver) πρέπει να βρίσκεται στο επάνω εσωτερικό μέρος του φωτιστικού, σε ειδικό 

χώρο με κάλυμμα από αλουμίνιο και στεγανοποιημένο με ειδικό ελαστικό δακτύλιο. Το κάλυμμα από 
αλουμίνιο του τροφοδοτικού πρέπει να σταθεροποιείται ανοξείδωτες βίδες. 

10. Το τροφοδοτικό θα διαθέτει εσωτερικά ή να είναι εφοδιασμένο με εξωτερικό σύστημα προστασίας 
(SPD) της οπτικής μονάδας από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης και τα ρεύματα αιχμής 
τουλάχιστον 8 kV και άνω. 

11. Το τροφοδοτικό θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, και η ονομαστική τάση 
τροφοδοσίας πρέπει να είναι 230V±10%, 50Hz. Η ηλεκτρική τροφοδοσία θα συνδέεται με το 
τροφοδοτικό με ηλεκτρικό σύνδεσμο (connector), υψηλής στεγανότητας (IP68). 

12. Το εύρος τάσης εισόδου για την προστασία και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτιστικού από 
διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματα αιχμής πρέπει να κυμαίνεται από 120V AC ως 
277V AC, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014) όπως τροποποιήθηκε με 
την Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, με το Παράρτημα Β64 (Προσωρινές 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές).. 

13. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα διαθέτει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο του 0,90. 
Οπτική μονάδα 
14. Tα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής 

τουλάχιστον 60.000 ώρες, στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει να έχει 
υποβαθμιστεί πλέον του 30% - L70 – σε θερμοκρασία Ts 85oC και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC 
(LM80, TM21). Το ανωτέρω πιστοποιείται από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED. Μεγαλύτερος 
χρόνος ζωής βαθμολογείται υψηλότερα στην αξιολόγηση. 

15. Η οπτική μονάδα θα φέρει κατ’ ελάχιστο δέκα στοιχεία led (φωτοδίοδοι) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 
Γ.Γ.Δ.Ε. (ΔΙΠΑΔ/οικ. 658/24-10-2014), όπως τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 17 Γ.Γ.Υπ. 
(ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016). Ο μέγιστος αριθμός στοιχείων led για τα φωτιστικά ισχύος ≤220W, max 
+5%) να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι 80, έτσι ώστε κατά την λειτουργία τους να μην 
αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί 
εκπομπών ρύπων και οικολογικού σχεδιασμού των φωτιστικών. 

16. Η οπτική μονάδα θα φέρει, επί ποινή αποκλεισμού, φακό από πολυμερικό υλικό, σε κάθε φωτοδίοδο 
για την καλύτερη εστίαση και διαχείριση της φωτεινής ροής. 

17. Τα κυκλώματα των φωτοδιόδων (led) θα φέρουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατάλληλες διατάξεις 
(διατάξεις παράκαμψης) ώστε σε περίπτωση βλάβης μίας ή περισσότερων φωτοδιόδων, οι υπόλοιπες 
να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. 

18. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 70. 
19. Τα φωτιστικά θα έχουν συνολική ενεργειακή απόδοση ίση ή μεγαλύτερη των 100 lm/W. Υψηλότερη 

ενεργειακή απόδοση βαθμολογείται υψηλότερα στην αξιολόγηση, με την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι φωτοτεχνικές παράμετροι. Η ενεργειακή απόδοση προκύπτει από τη συνολική 
φωτεινή ροή του φωτιστικού σώματος, μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC κατά το 
πρότυπο LM 79, διά της συνολικής καταναλισκόμενης ισχύος του φωτιστικού, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των εξαρτημάτων του και όχι μόνον των LED. 

20. Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 5000 Κ. 
21. Η δέσμη φωτισμού πρέπει να είναι ασύμμετρη και το εύρος της γωνίας δέσμης φωτισμού να είναι 70° 

– 75° (εστιασμένη-στενή δέσμη φωτισμού). 
Προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας 
22. Η οπτική μονάδα πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να φέρει σταθερά προσαρμοσμένο (μη ανοιγόμενο 

εύκολα) προστατευτικό διαφανές κάλυμμα από πολυκαρβονικό υλικό, υψηλής αντοχής και 
διαφάνειας και σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. 
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23. Οι απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για το φωτιστικό (IP66, 
IK10) συμπεριλαμβάνουν και το προστατευτικό κάλυμμα. 

 
Το φωτιστικό θα παραδίδεται τοποθετημένο με πλήρη καλωδίωση 3x1,5 mm μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης 
έτοιμο για σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. 
 
Τα φωτιστικά, πέραν των γενικών προδιαγραφών που περιγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούν τα 
ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ακόλουθου πίνακα συμμόρφωσης. 
 

Απαιτήσεις φωτιστικών σωμάτων led, ≤220 W (max +5%) 
α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση Πιστοποίηση απαίτησης 

1 
Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες χαμηλής τάσης 
LVD 2006/95 EK και ΗΜ συμβατότητας EMC 
2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE (προσκόμιση του 
πιστοποιητικού και δήλωση ότι το 

σύνολο του φακέλου με τις 
δοκιμές είναι στη διάθεση της 

επιτροπής αξιολόγησης) 

2 Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 
προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ISO 
9001:2015 Πιστοποιητικό σε ισχύ 

3 Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 
προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ISO 
14001:2015 Πιστοποιητικό σε ισχύ 

4 Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 
προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 
1801:2008 

(OHSAS 
18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 

5 

Ενεργή πιστοποίηση φωτιστικού κατά ENEC ή 
εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, ΕΝ62262, ΕΝ 
62471, IEC TR 62778 (για το σύνολο των αναφερόμενων 
προτύπων) 

ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό ENECσε ισχύ από 
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 

EN 17025, σε κάθε περίπτωση 

6 Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-08, IES TM-
21-11 ΝΑΙ Έκθεση δοκιμής από τον 

κατασκευαστή των led chips 

7 Χρώμα φωτιστικού κατ’ επιλογή της υπηρεσίας (για 
λόγους αισθητικής) ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 
για τα χρώματα του σώματος του 

φωτιστικού που μπορεί να 
παρέχει 

8 Διάφανο κάλυμμα οπτικής μονάδας από πολυκαρβονικό 
υλικό, σταθεροποιημένο για ακτινοβολία UV ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 

9 
Βαθμός μηχανικής προστασίας/κρούσης του διάφανου 
καλύμματος και σώματος φωτιστικού σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 62262, επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΚ = 10 
Πιστοποιητικό σε ισχύ από 

διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 
EN 17025 

10 
Κατηγορία προστασίας σε σκόνη υγρασία του διάφανου 
καλύμματος και σώματος φωτιστικού σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 60529 

IP66 
Πιστοποιητικό σε ισχύ από 

διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 
EN 17025 

11 Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), επί ποινή 
αποκλεισμού ≥ 10 Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

και τεχνικό φυλλάδιο 
 Φωτιστικά σώματα ισχύος ≤220 W ≤ 80 

12 

Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος (φακός) σε κάθε 
LED για την παραγωγή ασύμμετρης φωτεινής δέσμης. 
Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι ενσωματωμένος 
στο κάλυμμα της οπτικής μονάδας (multilens) 

ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 
και τεχνικό φυλλάδιο 

13 Εύρος γωνίας δέσμης φωτισμού (ασύμμετρη στενή 
δέσμη) 70° – 75° Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

14 Τύπος φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

15 Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ 
Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 

EN 62031 από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά 17025 

16 Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε φωτοδιόδου 
(led) , επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
EN 62031 από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά 17025 
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17 Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος 
τουλάχιστον 

-30°C ως 
+40°C 

Δήλωση κατασκευαστή και 
δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

18 Αντοχή καλύμματος φωτιστικού σε συνθήκες έκθεσης 
στον ήλιο / υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ΝΑΙ Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

19 Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες/παραθαλάσσιες περιοχές ΝΑΙ Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

20 Αντοχή εξωτερικής βαφής σώματος αλουμινίου σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες ΝΑΙ Δήλωση κατασκευαστή και 

δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

21 Χρήση ανοξείδωτων (Inox) βιδών φωτιστικού για αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

22 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης φωτιστικού ≥ 100 lm/W 
Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 

LM79, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

23 Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά το πρότυπο IEC 
61347-2-13, επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 
EN 17025 

24 Ονομαστική τάση τροφοδοσίας φωτιστικού VAC 230V ± 10% 
Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 

LM79, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

25 Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για ασφαλή 
λειτουργία VAC 

120 V – 277 V Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
IEC 61347-2-13 

26 Συντελεστής ισχύος του φωτιστικού ≥ 0,9 
Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 

LM79, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

27 Ρεύμα λειτουργίας φωτοδιόδων (led) των φωτιστικών, 
ισχύος ≤220W (max +5%), mA 1.000±10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
LM79, και έκθεση δοκιμής κατά 
EN 60060, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

28 

Το σώμα του φωτιστικού να είναι κατασκευασμένο από 
υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο (Συμμόρφωση 
RoHS) 

NAI Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 

29 

To φωτιστικό σώμα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να διαθέτει σχεδίαση με ενσωματωμένα πτερύγια για την 
καλύτερη απαγωγή θερμότητας, τόσο στο επάνω μέρος, 
όσο και πλευρικά, κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο 
ως ενιαίο τμήμα του σώματος του φωτιστικού, χωρίς 
συγκολλήσεις. Τα πτερύγια (ψήκτρες) πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλα διάκενα, που να επιτρέπουν την 
διέλευση του αέρα, ώστε να ευνοείται η απαγωγή 
θερμότητας και ταυτόχρονα να μειώνεται η αντίσταση 
στον αέρα (συντελεστής οπισθέλκουσας) 

ΝΑΙ Δήλωση Υποψηφίου αναδόχου 
και τεχνικό φυλλάδιο 

30 
Το κύκλωμα του τροφοδοτικού (driver) του φωτιστικού 
μπορεί να αντικαθίσταται χωρίς την αποσυναρμολόγηση 
του κεντρικού θαλάμου των φωτιστικών σημείων 

ΝΑΙ Δήλωση κατασκευαστή και 
δήλωση υποψηφίου αναδόχου 

31 Ονομαστική ισχύς, σύμφωνα με το πρότυπο LM79, 
φωτιστικών σωμάτων ισχύος ≤220 W (max +5%) 

≤220 W (max 
+5%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
LM79, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

32 Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού ισχύος ≤220 W (max 
+5%), lm, κατά το πρότυπο LM79 ≥23.000 lm 

Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
LM79, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

33 Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με το 
πρότυποLM79 

5000 K 
(±10%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 
LM79 από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 17025 

34 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 
Έκθεση δοκιμής κατά το πρότυπο 

LM79 από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 17025 

35 Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ ελάχιστο 10 Δήλωση του κατασκευαστή και 
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του υποψηφίου αναδόχου 

36 Protection Class I NAI 
Πιστοποιητικό ENECσε ισχύ, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 

EN 17025 

37 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής κατά EN 60060, 
από διαπιστευμένο εργαστήριο 

κατά EN 17025 ή εξωτερική 
διάταξη προστασίας από 

υπέρταση (SPD) 

38 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών ελέγχων και 
φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) κατά 
EN 13032-4:2015 ή κατά LM79 από πιστοποιημένα 
εργαστήρια φωτομετρικών μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά EN13032-
4:2015 ή LM79, από 

διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 
EN 17025 

39 
Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων (LED) και των 
φωτιστικών κατά το πρότυπο IECTR 62778, από 
πιστοποιημένο εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά IEC 62778, 
σε εφαρμογή του IEC 62471, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο κατά 

EN 17025 

40 
Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής και διάρκεια 
ζωής των φωτοδιόδων (LED) ως προς το πρότυπο IEC LM-
80-08/ΤΜ-21-11 

NAI 
L70 > 80.000 

ώρες 

Έκθεση δοκιμής κατά IECLM-80-
08/TM-21-11, από τον 

κατασκευαστή των φωτοδιόδων 

41 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να συμμετέχει σε 
εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων 
προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί 
ποινή αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη βεβαίωση σε ισχύ για την 
συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο 

από το ΥΠΕΚΑ σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, η 

οποία να συνοδεύεται από 
Πιστοποιητικό σε ισχύ, εγγραφής 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ), με τον Αριθμό Μητρώου 

Παραγωγού (ΑΜΠ) 
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Παράρτημα Ε –Έντυπο Συμμόρφωσης 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν με ακρίβεια τον πίνακα 
συμμόρφωσης που ακολουθεί: 
 

Απαιτήσεις φωτιστικών σωμάτων led, ≤220 W (max +5%) 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Απαίτηση Πιστοποίηση απαίτησης Συμμόρφωση-
Παραπομπή 

1 
Σήμανση CE (συμπεριλαμβάνει οδηγίες χαμηλής τάσης 
LVD 2006/95 EK και ΗΜ συμβατότητας EMC 
2004/108/EK) 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση CE 
(προσκόμιση του 

πιστοποιητικού και 
δήλωση ότι το σύνολο 

του φακέλου με τις 
δοκιμές είναι στη 

διάθεση της επιτροπής 
αξιολόγησης) 

 

2 Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 
προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ISO 
9001:2015 Πιστοποιητικό σε ισχύ  

3 Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 
προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ISO 
14001:2015 Πιστοποιητικό σε ισχύ  

4 Πιστοποίηση του κατασκευαστή από τον οποίο 
προέρχονται τα φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ 
1801:2008 

(OHSAS 
18001:2007) 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 

 

5 

Ενεργή πιστοποίηση φωτιστικού κατά ENEC ή 
εναλλακτικά κατά ΕΝ60598-2-3, ΕΝ62031, ΕΝ62262, ΕΝ 
62471, IEC TR 62778 (για το σύνολο των αναφερόμενων 
προτύπων) 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ENECσε 
ισχύ από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 
17025, σε κάθε 

περίπτωση 

 

6 Πιστοποίηση φωτοδιόδων LED κατά IES LM80-08, IES 
TM-21-11 ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής από τον 
κατασκευαστή των led 

chips 

 

7 Χρώμα φωτιστικού κατ’ επιλογή της υπηρεσίας (για 
λόγους αισθητικής) ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 
αναδόχου για τα 

χρώματα του σώματος 
του φωτιστικού που 
μπορεί να παρέχει 

 

8 Διάφανο κάλυμμα οπτικής μονάδας από πολυκαρβονικό 
υλικό, σταθεροποιημένο για ακτινοβολία UV ΝΑΙ 

Δήλωση υποψηφίου 
αναδόχου και τεχνικό 

φυλλάδιο 

 

9 
Βαθμός μηχανικής προστασίας/κρούσης του διάφανου 
καλύμματος και σώματος φωτιστικού σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 62262, επί ποινή αποκλεισμού 

ΙΚ = 10 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 
από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

10 
Κατηγορία προστασίας σε σκόνη υγρασία του διάφανου 
καλύμματος και σώματος φωτιστικού σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 60529 

IP66 

Πιστοποιητικό σε ισχύ 
από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

11 Αριθμός ηλεκτρικών φωτεινών πηγών (led), επί ποινή 
αποκλεισμού ≥ 10 Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου και τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

 Φωτιστικά σώματα ισχύος ≤220 W ≤ 80 
12 Ύπαρξη χωριστού οπτικού συστήματος (φακός) σε κάθε ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου  
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LED για την παραγωγή ασύμμετρης φωτεινής δέσμης. 
Δεκτά και προϊόντα που ο φακός είναι ενσωματωμένος 
στο κάλυμμα της οπτικής μονάδας (multilens) 

αναδόχου και τεχνικό 
φυλλάδιο 

13 Εύρος γωνίας δέσμης φωτισμού (ασύμμετρη στενή 
δέσμη) 70° – 75° Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 
 

14 Τύπος φωτιστικού, full cut-off ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου 
αναδόχου 

 

15 Πιστοποίηση πλακέτας ΕΝ 62031, επί ποινή 
αποκλεισμού ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά 17025 

 

16 Διάταξη παράκαμψης στο κύκλωμα κάθε φωτοδιόδου 
(led) , επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο EN 62031 από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά 17025 

 

17 Αντοχή σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος 
τουλάχιστον 

-30°C ως 
+40°C 

Δήλωση κατασκευαστή 
και δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

18 Αντοχή καλύμματος φωτιστικού σε συνθήκες έκθεσης 
στον ήλιο / υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή 
και δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

19 Αντοχή σώματος αλουμινίου σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες/παραθαλάσσιες περιοχές ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή 
και δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

20 Αντοχή εξωτερικής βαφής σώματος αλουμινίου σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες ΝΑΙ 

Δήλωση κατασκευαστή 
και δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

21 Χρήση ανοξείδωτων (Inox) βιδών φωτιστικού για αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες ΝΑΙ Δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 
 

22 Ελάχιστος βαθμός απόδοσης φωτιστικού ≥ 100 lm/W 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

23 Πιστοποίηση τροφοδοτικού (driver) κατά το πρότυπο IEC 
61347-2-13, επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο IEC 61347-2-13, 

από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

24 Ονομαστική τάση τροφοδοσίας φωτιστικού VAC 230V ± 10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

25 Εύρος διακύμανσης της τάσης εισόδου για ασφαλή 
λειτουργία VAC 

120 V – 277 
V 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο IEC 61347-2-13 

 

26 Συντελεστής ισχύος του φωτιστικού ≥ 0,9 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

27 Ρεύμα λειτουργίας φωτοδιόδων (led) των φωτιστικών, 
ισχύος ≤220W (max +5%), mA 1.000±10% 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79, και 

έκθεση δοκιμής κατά EN 
60060, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

28 Το σώμα του φωτιστικού να είναι κατασκευασμένο από NAI Δήλωση Υποψηφίου  
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υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο (Συμμόρφωση 
RoHS) 

αναδόχου 

29 

To φωτιστικό σώμα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να διαθέτει σχεδίαση με ενσωματωμένα πτερύγια για 
την καλύτερη απαγωγή θερμότητας, τόσο στο επάνω 
μέρος, όσο και πλευρικά, κατασκευασμένα από χυτό 
αλουμίνιο ως ενιαίο τμήμα του σώματος του 
φωτιστικού, χωρίς συγκολλήσεις. Τα πτερύγια (ψήκτρες) 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα διάκενα, που να 
επιτρέπουν την διέλευση του αέρα, ώστε να ευνοείται η 
απαγωγή θερμότητας και ταυτόχρονα να μειώνεται η 
αντίσταση στον αέρα (συντελεστής οπισθέλκουσας) 

ΝΑΙ 
Δήλωση Υποψηφίου 

αναδόχου και τεχνικό 
φυλλάδιο 

 

30 
Το κύκλωμα του τροφοδοτικού (driver) του φωτιστικού 
μπορεί να αντικαθίσταται χωρίς την αποσυναρμολόγηση 
του κεντρικού θαλάμου των φωτιστικών σημείων 

ΝΑΙ 
Δήλωση κατασκευαστή 
και δήλωση υποψηφίου 

αναδόχου 

 

31 Ονομαστική ισχύς, σύμφωνα με το πρότυπο LM79, 
φωτιστικών σωμάτων ισχύος ≤220 W (max +5%) 

≤220 W 
(max +5%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

32 Καθαρή φωτεινή ροή φωτιστικού ισχύος ≤220 W (max 
+5%), lm, κατά το πρότυπο LM79 ≥23.000 lm 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

33 Θερμοκρασία χρώματος CCT, σύμφωνα με το 
πρότυποLM79 

5000 K 
(±10%) 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

34 CRI, σύμφωνα με το πρότυπο LM79 > 70 

Έκθεση δοκιμής κατά το 
πρότυπο LM79 από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

35 Εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), κατ’ ελάχιστο 10 
Δήλωση του 

κατασκευαστή και του 
υποψηφίου αναδόχου 

 

36 Protection Class I NAI 

Πιστοποιητικό ENECσε 
ισχύ, από διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 
17025 

 

37 Προστασία Υπέρτασης/ Υπερέντασης ≥ 8 kV 

Έκθεση δοκιμής κατά EN 
60060, από 

διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 
17025 ή εξωτερική 

διάταξη προστασίας από 
υπέρταση (SPD) 

 

38 

Αναφορά (Test Report) φωτομετρικών ελέγχων και 
φωτομετρικά αρχεία Eulumdat (.LDT) ή Iesna (.IES) κατά 
EN 13032-4:2015 ή κατά LM79 από πιστοποιημένα 
εργαστήρια φωτομετρικών μετρήσεων 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά 
EN13032-4:2015 ή LM79, 

από διαπιστευμένο 
εργαστήριο κατά EN 

17025 

 

39 
Φωτοβιολογικός έλεγχος των φωτοδιόδων (LED) και των 
φωτιστικών κατά το πρότυπο IECTR 62778, από 
πιστοποιημένο εργαστήριο 

NAI 

Έκθεση δοκιμής κατά IEC 
62778, σε εφαρμογή του 

IEC 62471, από 
διαπιστευμένο 

εργαστήριο κατά EN 
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17025 

40 
Έλεγχος διατήρησης της φωτεινής ροής και διάρκεια 
ζωής των φωτοδιόδων (LED) ως προς το πρότυπο IEC 
LM-80-08/ΤΜ-21-11 

NAI 
L70 > 

80.000 ώρες 

Έκθεση δοκιμής κατά 
IECLM-80-08/TM-21-11, 
από τον κατασκευαστή 

των φωτοδιόδων 

 

41 

Ο προμηθευτής φωτιστικών να συμμετέχει σε 
εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης σχετικά με τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων 
προϊόντων φωτιστικά είδη & λαμπτήρες (ΑΗΗΕ), επί 
ποινή αποκλεισμού 

NAI 

Επίσημη βεβαίωση σε 
ισχύ για την συμμετοχή 

τους σε εγκεκριμένο από 
το ΥΠΕΚΑ σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΗΗΕ, η οποία να 
συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό σε ισχύ, 
εγγραφής στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ), με τον Αριθμό 
Μητρώου Παραγωγού 

(ΑΜΠ) 
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Παράρτημα ΣΤ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ……………………… 
Ημερομηνία έκδοσης…………………… 
 
Προς: ......... 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ 1.190,40€  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ 
 
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 
 
ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή  
 
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ..........  
β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  
γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ...........  
 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ………………… , για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)……………με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………..συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση 
εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ……………, σύμφωνα με την υπ' αριθμ……………. Διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/ της (υπέρ ου η εγγύηση). Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, 
το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................................. (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, στο οποίο επισυνάπτεται 
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 
Με τιμή 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ..............................................................................  
Ημερομηνία έκδοσης ...............................  
 
Προς:  
Για τον διαγωνισμό: 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ....................... για ευρώ ...........................  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ 
 
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , (ΑΦΜ) ........ , (δ/νση) ....... } ή 
 
ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).................... , (ΑΦΜ) .......... , (δ/νση) ............... } ή 
 
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 
 
α) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ........... 
β) (πλήρη επωνυμία) ................. , (ΑΦΜ) ........................ , (δ/νση) ........... 
γ) (πλήρη επωνυμία) .................. , (ΑΦΜ) ....................... , (δ/νση) ........... 
 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ ………………, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)…………………….με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)………….. συνολικής αξίας ………………… 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με την 
υπ' αριθ. ……………… Διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 
 
Με τιμή 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Παράρτημα Ζ – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης [άρθρο 6 παρ. 2.1(α)] 

 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί  
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού: 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση  

…………………….……………………………………………………………………………... 

………………………….., κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον 

αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από 

…………………………………………………………………………..,στις…………………......, υποψήφιος στο διαγωνισμό ή 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού προσώπου ή της κοινοπραξίας με την επωνυμία 

….………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις ότι : 

Συμμετέχω στον διαγωνισμό της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. για την «Προμήθεια και τοποθέτηση   φωτιστικών σωμάτων 
τεχνολογίας led εξοικονόμησης ενέργειας» με Α.Π :  972/4-2-2019   που θα διενεργηθεί στις 19-2-2019  

 Η επιχείρησή μου  
1. Δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 73 & 74 του Ν 

4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν ν αποκλειστούν,  
2. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 

του Ν 4412/2016, στον παρόντα διαγωνισμό και περιγράφονται στην διακήρυξή του. 

( σε περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων δηλώνονται τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που 
προβλέπονται στην νομοθεσία της χώρας της έδρας του υποψηφίου ) .» 

Τόπος – Ημερομηνία 

…………………… 

    Ο δηλών 
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