
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας  

φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED  

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
 (Εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 3.000.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                                                                                   Ιωάννινα: 29/07/2019 

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. : 47183/11951 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

                                                                 

                  
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά) 

για την  Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για τη κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού 3.000.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παραπάνω 

προμήθεια, ως εξής:  

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:  

A/A Κωδικός CPV Περιγραφή 

1 34993000-4 Φωτιστικά οδών 

2 34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

3 31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 

4 45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 

5 44212250-6 Ιστοί  

6 50232110-4 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων δημόσιου 
φωτισμού 

7 32441200-8 Εξοπλισμός Τηλεμετρίας και ελέγχου 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.419.354,84 €,  ΦΠΑ: 580.645,16 €). 

Η Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς 

φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας αυτής. 
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Σελίδα 5 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Ιωαννιτών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κωλέττη 14 

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45444 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 EL 543 

Τηλέφωνο 2651361385 

Φαξ 2651074441 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  agounis@ioannina.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Γκούνης Απόστολος – Οικονόμου Γεώργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ioannina.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 www.ioannina.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5ο Δήμος Ιωαννιτών, ΝΠΔΔ και ανήκει στην Γενική κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).6 
αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει τις κατά το Σύνταγμα και τους οικείους Νόμους 
αρμοδιότητες αυτού. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες (OTA).  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 9 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : - » 

mailto:agounis@ioannina.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης10 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών με προϋπολογισμό 
3.000.000,00 € με Κ.Α. : 02.20.7135.002 προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 – 2020  του Φορέα 
11.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού («ο Διαγωνισμός») είναι η αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού 
του Δήμου Ιωαννιτών. Η εκπονηθείσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών να 
παρέμβει στην υποδομή του δημοτικού φωτισμού της πόλης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
ποιοτική αναβάθμιση του φωτιστικού αποτελέσματος σε μία μεγάλη περιοχή του Δήμου.  

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια 2.649 νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, τα οποία θα 
τοποθετηθούν/εγκατασταθούν τόσο σε υφιστάμενες υποδομές οδικού φωτισμού, όσο και σε νέες και θα 
τεθούν σε λειτουργία. Επιπλέον αυτών, θα γίνουν νέες παρεμβάσεις στην υποδομή σε αντικατάσταση 
παλαιών υποδομών του δημοτικού φωτισμού και θα εγκατασταθεί Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού, 
έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα άμεσης εποπτείας, απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Εκτός από το αναμενόμενο οικονομικό όφελος, θα επιτευχθεί ποιοτικό όφελος από τη βελτίωση της 
ποιότητας του δημοτικού φωτισμού στο σύνολο του Δήμου, αλλά και σε συγκεκριμένα υποφωτισμένα 
σημεία. Θα σημειωθεί μείωση της φωτορύπανσης, ενώ, πλέον, θα υπάρχει χρωματική ομοιομορφία του 
δημοτικού φωτισμού σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Η υπό δημοπράτηση σύμβαση εντάσσεται στον 
Αειφόρο Ενεργειακό Σχεδιασμό του Δήμου Ιωαννιτών.  

Η προμήθεια χωροθετείται σε οδούς του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφέρειας Ηπείρου και θα καλύψει 
μεγάλο μέρος της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου. Θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σε οδούς του 
Δήμου, καθώς προτείνεται η αντικατάσταση λαμπτήρων τεχνολογίας ατμών νατρίου (Na) υψηλής πίεσης 
και ατμών υδραργύρου (Hg) με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας LED. Σε αρκετές οδούς, η 
αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων δεν θα πραγματοποιηθεί «ένα προς ένα», καθώς η μελέτη 
καταργεί σημαντικό αριθμό  φωτιστικών σημείων, τα οποία θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Προβλέπεται, επίσης, η εκτέλεση εργασιών που προκύπτουν τόσο από την κατάργηση φωτιστικών 
σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια και ηλεκτρικές συνδέσεις), όσο και από την αναβάθμιση της 
υπάρχουσας υποδομής (προμήθεια νέων ιστών και ανακαίνιση βαφής παλαιών ιστών). 

Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
Διακήρυξης και αφορούν στους εξής τομείς:  

• Τυπικό οδικό φωτισμό  

• Κρεμαστό φωτισμό  

• Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ  

• Αρχιτεκτονικό φωτισμό (φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής) 

                                                           
10

 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
11

 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Αναλυτικότερα, ο Διαγωνισμός έχει τα εξής αντικείμενα:  

α/α 1.  Την προμήθεια:  

 των κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης για την 
αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων. 

 κατάλληλων ιστών α) δημοτικού φωτισμού και β) στήριξης κρεμαστού δικτύου δημοτικού 
φωτισμού. 

 κατάλληλων βραχιόνων για την εγκατάσταση σε ιστούς α) του δικτύου και β) του ΔΕΔΔΗΕ. 

 ασύρματων ελεγκτών φωτιστικού. 

 ασύρματος κεντρικός ελεγκτής (κόμβος) ελέγχου – επικοινωνίας (Gateway). 

 λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου. 

α/α 2.  Τις εργασίες: 

 αφαίρεσης των υφιστάμενων ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων στα σημεία που θα 
υποδειχθούν και τοποθέτησης/εγκατάστασης στα ίδια ή σε νέα σημεία των νέων ιστών δημοτικού 
φωτισμού, βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

 πλήρους ανακατασκευής υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού (υπόγειο δίκτυο, 
πεζοδρόμια, βάσεις ιστών).  

 δημιουργίας νέου υπόγειου δικτύου και εκτέλεσης εργασιών που προκύπτουν τόσο από την 
κατάργηση φωτιστικών σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια και ηλεκτρικές συνδέσεις), όσο 
και από την απαίτηση αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής (καθαρισμός και ανακαίνιση 
βαφής υφιστάμενων ιστών, πίλαρ δημοτικού φωτισμού). 

 αντικατάστασης και επέκτασης της υποδομής του υφιστάμενου κρεμαστού δικτύου δημοτικού 
φωτισμού.  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο η απρόσκοπτη 
λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού της πόλης.  

Μέρος των αποξηλωμένων φωτιστικών θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σε χώρο 
που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Το είδος και η ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων θα 
αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποδείξει νόμιμο τρόπο με τον οποίο 
θα διαχειριστεί τα υπόλοιπα αποξηλωμένα φωτιστικά. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στον Δήμο χωρίς ουδεμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, ως 
απόθεμα ασφαλείας, ποσότητα ίση με το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προς προμήθεια ποσότητας 
(και σε κάθε περίπτωση ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός (1) τεμαχίου) από κάθε τύπο και ισχύ 
προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Σε περίπτωση βλαβών εντός του παρεχόμενου από τον Ανάδοχο 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος δεν δύναται να χρησιμοποιεί για αντικατάσταση, 
τεμάχια από τα ως άνω φωτιστικά σώματα.  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης, 
για το σύνολο του προκηρυχθέντος αντικειμένου της σύμβασης, καθώς στόχος της εν λόγω σύμβασης 
είναι η επίτευξη ορθού φωτιστικού αποτελέσματος και λειτουργικότητας του συστήματος, τα οποία 
δύναται να επιτευχθούν εφόσον η προμήθεια αντιμετωπιστεί ενιαία και συνολικά, παρόλο που τα μέρη 
της συγκεκριμένης σύμβασης δύναται να χωριστούν αντικειμενικά. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 34993000-4, 34991000-0, 31532800-2, 45316110-9, 44212250-6, 50232110-4, 
32441200-8. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.419.354,84€ και ΦΠΑ: 580.645,16€). Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός 
αναλύεται ως εξής στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
(όπως αναλύονται παραπάνω) 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1 1.707.395,00 € 409.774,80 € 2.117.169,80 € 

2    711.959,84 € 170.870,36 €    882.830,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.419.354,84 € 580.645,16€ 3.000.000,00 € 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα 
διακήρυξη και στα παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει12 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα στο κριτήριο ανάθεσης, μεταξύ άλλων, 
λαμβάνονται υπόψη το κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, όπως (α) το κόστος που σχετίζεται με 
την απόκτηση και (β) το κόστος χρήσης το οποίο σχετίζεται με την εγκατεστημένη ισχύ των φωτιστικών 
σωμάτων προς εγκατάσταση. Ο τύπος υπολογισμού δίδεται στο άρθρο 2.3 της παρούσης. 

Ο οικονομικός φορέας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κηρύσσεται Ανάδοχος της Προμήθειας. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως13: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)14 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 39 /04-05-2017 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 64/Α/4-5-2017) Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, του Π.Δ. 57/17 

                                                           
12

 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
13

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

14
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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(ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του 

Π.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Τις διατάξεις του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 

Τέλη -Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του ν. 4465/2017 ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη 

συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 

πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες 

διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 Εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων», 

 Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου 

Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),  

 Τις διατάξεις της με 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β' Απόφαση Υπ. Οικονομίας 

& Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 57654/22‐05‐2017 Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β/1781/23‐05‐2017) 

 Το υπ’ αριθμ. 12179/14 (ΦΕΚ – 1893 Β/11-7-2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου». (ή όποιο είναι σε ισχύ-τίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή), 

 Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) που 

έχουν εκδοθεί έως και την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον 

αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 

Συμβουλίου, 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 35245/25-9-2014 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Απαράδεκτοι και 

καταχρηστικοί όροι σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων ∆ήμων», 

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 





 
Σελίδα 10 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,15 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών16 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»17, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»18. 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

                                                           
15

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
16

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 
άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της 
παρ. 12 του άρθρου 379, 

17
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

18
      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

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

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 

Επίσης η διαδικασία διέπεται από το κάτωθι ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αναθέτουσα 

αρχή και την σχετική προμήθεια λόγω αντικειμένου αυτής:  

1. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/09-11-2015) όπως ισχύει, για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για 

την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ  

3. Την Εγκύκλιο 22 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 

4. Την Εγκύκλιο 17 με αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/07.09.2016 που εξέδωσε το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ βάση της 

οποίας επικαιροποιείται η Εγκύκλιος 22 με το Παράρτημα Β64 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές) 

5. Την υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ.134 (ΦΕΚ Β’3347/2014) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων με τίτλο «Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ 

Εγκαταστάσεις Έργων οδοποιίας- Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών», 

6. Την υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.545 (ΦΕΚ Β’ 1088/2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Συμπλήρωση πίνακα τιμών των άρθρων στα 

Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών-Η/Μ Εγκαταστ. Εργων Οδοποιίας, Φωτισμού Οδών», 

7. Τον υπ. αριθμ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017 Κανονισμό Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων. 

8. Την υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ.1211 (ΦΕΚ Β’ 2524/2016) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων με τίτλο «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ), 

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. KYA Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ Β’ 1184/09/05/2014):«Καθορισμός 

κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις», 

10. Τις διατάξεις του υπ’ αρ. φύλλου 538 ΦΕΚ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22/02/2017, το οποίο 

εντάσσει το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. στα απαιτούμενα στοιχεία για την διάθεση ενός 
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προϊόντος (ΗΗΕ) στην Ελληνική αγορά καθώς επίσης διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 

4412/2016 το δικαίωμα των διακινητών ΗΗΕ για την συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.  

11. Τις διατάξεις του Ν.2939/2001 & της Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη και λαμπτήρες) και τις σχετικές με τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά σχετικές αποφάσεις 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ Α΄ 82/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως έχει 

τροποποιηθεί με την παρ. α' του άρθρου 24 της ΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ Β' 

1184/09/05/2014), με το άρθρο 20 ΠΔ 114/2013 (ΦΕΚ Α 147/17.6.2013) «Για τον περιορισμό της 

χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση 

προς την Οδηγία2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», με την 

περίπτωση (αα) της παραγράφου α΄ του άρθρου 2 και του παραρτήματος Α΄ του N. 4042/2012 

(ΦΕΚ Α΄24/13.2.2012) και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ Α΄ 12/3.2.2006) και ισχύει  

13. Τις διατάξεις Αποφάσεως με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής 

απόφασης» (ΦΕΚ 538 Β’ 22-02-2017).  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 με αρ. πρωτ. 1111 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

συμβάσεων η οποία εκδόθηκε στις 04/03/2016 με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 

συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας : ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και κάθε σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

15. Την εκπονηθείσα για τον σκοπό αυτό μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ιωαννιτών 

16. Την υπ. Αριθ. 34/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με τον 

ορισμό των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών 

 

 

17. Την υπ. Αριθ. 302/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με 

την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων δημοπράτησης. 

18. Την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 19REQ004755464 2019-04-09 

19. Το με αρ. πρωτ. 21777/2447-08-04-2019 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το 

οποίο εγκρίθηκε από τον Π.Ο.Υ.  

20. Την υπ. Αριθ. 552/2019 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 5785/15-04-

2019 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΨΚΟΩΕΩ-ΜΗΖ 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30 / 08 / 2019 και ώρα 15:00 19 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 05/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. 
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 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019 





 
Σελίδα 13 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης20  

Προκήρυξη21 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 25 /07 /2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε Αρ.προκήρυξης: ΕΕ S: 2019/S 144-354013. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 22 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 23.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.24:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 77238 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 25 26 27 28, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε 2 τοπικές ημερήσιες και 1 εβδομαδιαία εφημερίδα. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 29 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.ioannina.gr στην διαδρομή : Ανακοινώσεις ► ΔΗΜΟΤΕΣ ► ΝΕΑ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ30.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016  

21
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

22
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016. 

23
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 

24
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

25
 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

26
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

27
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
28

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
29

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

30
 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 

προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής, ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα 
(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 
36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Β΄3521/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους31  

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

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

 

                                                           
31

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης32  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ΕΕ S: 2019/S 144-354013 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η προκήρυξη, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα33 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (όπως 
αυτή αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ): 

o Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές – Τιμολόγιο Μελέτης σύμφωνα με την μελέτη που 
συντάχθηκε από το Δήμο Ιωαννιτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

o Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).  

o Υπoδείγματα οικονομικής προσφοράς τα οποία θα συμπληρώνονται από τον υποψήφιο 
οικονομικό φορέα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).  

o Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

o Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI).  

o Υπολογιστικό φύλλο Excel εγκατεστημένης ισχύος νέων φωτιστικών σωμάτων προς 
συμπλήρωση από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ).  

o Tο σχέδιο της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII). 

4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]34 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).  

5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος35. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω 
υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και να 
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 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

33
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
34

 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
35

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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 από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο36. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι μόνον έγγραφες. Ουδείς Προσφέρων δύναται να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και 
τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε όσους 
έχουν υποβάλει αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχουν δηλώσει στο ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 
ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, υπό τον όρο ότι οι ερωτήσεις ή/και τα αιτήματα έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών37. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 38 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)39. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

                                                           
36

 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 

37
 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 

38
 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

39
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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




 
Σελίδα 17 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 40.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.41  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα42. 

2.1.5 Εγγυήσεις43 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 44, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών45, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

                                                           
40

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν.4605/2019 
41

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019).  

42
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

43
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  

44
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

45
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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.46 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν ως 
κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή εμπορία φωτιστικού 
εξοπλισμού) και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  

Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η κατάθεση 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. 
 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς48.   

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.49   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής50 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής51, ποσού 
σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (48.387€)52, σύμφωνα με το υπόδειγμα (α) που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της Διακήρυξης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

                                                           
46

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

47
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

48
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

49
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

50 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
 

51
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

52
 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, , (άρθρο 
72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).). 
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συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201653. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού54  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη55 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). και 
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

54
 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

55
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της  

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου56. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 

2.2.3.2. Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους57.  

2.2.3.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

                                                           
56

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

57
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ58.  

2.2.3.3.59 Δεν εφαρμόζεται 
2.2.3.4. Αποκλείεται60 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις61:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201662,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας63,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

                                                           
58

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
59

 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 

60
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

61
  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 

62
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

63
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 64 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)65. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2α και 2.2.3.466 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 67. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201668. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, 
καθώς επίσης και για την διασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) η 
κάλυψη των ελαχίστων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά αποτυπώνονται παρακάτω.  

                                                           
64

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 

65
 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

66
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

67
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

68
  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας69  

2.2.4.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης προμήθειας (παραγωγή ή εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού).  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν δραστηριότητα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο70. 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζονται με την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης σύμβασης αναφορικά με τις εργασίες ή υπηρεσίες αποξήλωσης, τοποθέτησης, και 
εγκατάστασης. 
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η απαίτηση για άσκηση εμπορικής ή βιομηχανικής ή 
βιοτεχνικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης προμήθειας (παραγωγή ή 
εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για το συντονιστή μέλος (leader) και 
στην περίπτωση αυτή η ένωση πρέπει να αναφερθούν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, 
τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης αναφορικά με τις εργασίες ή υπηρεσίες αποξήλωσης, 
τοποθέτησης, εγκατάστασης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια71  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:72 να διαθέτουν:  

α) μέσο γενικό73
 ετήσιο κύκλο εργασιών74

 για τα τρία προηγούμενα έτη (ήτοι 2016, 2017, 2018) 
μεγαλύτερο ή ίσο των 1.000.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

και 

β) πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 30% του ύψους του προϋπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

                                                           
69

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
70

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
71

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

72
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

73
        Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 

74
       Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς 
κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα75  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται76: 

α) κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας (οικονομικών ετών 2016, 2017, 2018) να έχουν εκτελέσει 
μία ή περισσότερες συμβάσεις προμήθειας ή/και έργου του ιδίου αντικειμένου (Προμήθεια φωτιστικών 
τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων και εργασία 
τοποθέτησης και εγκατάστασής τους) των οποίων το συνολικό ύψος θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% της 
εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης άνευ ΦΠΑ77, 
β) να διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης, ήτοι 
τουλάχιστον:  

 Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ με δέκα (10) έτη εμπειρία σε συναφή 
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 

 Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με πέντε (5) έτη εμπειρία σε Κατασκευαστικά έργα. 

 Έναν (1) Ηλεκτρολόγο/Εγκαταστάτη, ο οποίος να διαθέτει άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 
σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 

 Έναν (1) Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ με πέντε (5) έτη εμπειρία σε μελέτες ή/και 
μετρήσεις φωτισμού οδών, ο οποίος ως σύμβουλος υποστήριξης θα αναλάβει τη διεξαγωγή 
δειγματοληπτικών μετρήσεων α) φωτιστικών σωμάτων και β) απόδοσης του συστήματος 
φωτισμού στο πεδίο. 

γ) τα προσφερόμενα είδη για τα οποία απαιτείται να βεβαιώνεται η καταλληλόλητα αυτών 
επαληθευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά δοκιμών για τα 

πρότυπα/απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης78  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τα εξής: 

α) Οι κατασκευαστικοί οίκοι των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτουν σε ισχύ 
πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, το οποίο να καλύπτει 
το αντικείμενο της προμήθειας.  

                                                           
75

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

76
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

77
     Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
78

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016 
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β) Οι κατασκευαστικοί οίκοι των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτουν σε ισχύ 
πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015  ή ισοδύναμο, το οποίο να καλύπτει το 
αντικείμενο της προμήθειας.  
γ) Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής) απαιτείται 
να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο, το 
οποίο να καλύπτει το αντικείμενο της προμήθειας.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς79. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες80. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 81. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 82. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ83 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1, του ως άνω Κανονισμού84.  
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

80
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

81
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

82
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

83
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

84
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών85 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα86, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθ. 107 
παρ. 13 ν. 4497/2017 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.87  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.88 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα89 90 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201691. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6)92. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.493. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

                                                           
85

 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 
Α’). 

86
 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

87
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

88
 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

89
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

90
  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-

Ζ9Κ).έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
91

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
92

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
93

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν94. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών95. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά96: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του97. 

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.298 και 2.2.3.499 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

                                                           
94

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
95

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

96
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
97

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

98
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος στο φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

99
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του100 και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων101. 

γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του102 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού103 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών104, εφόσον ο προσωρινός 
Ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 

                                                           
100

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

101
 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

102
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019 
103

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
104

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,105 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός Ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 106.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.107 

                                                           
105

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

106
 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

107
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,108 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας109 .  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.110 

Αναφορικά με την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 
προσκομίσει κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις. 

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

111
 

Για την παράγραφο 2.2.6. α) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τουλάχιστον: ένα (1) αποδεικτικό 
εγκατάστασης και καλής λειτουργίας (βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής), τα οποία θα συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια), από συμβάσεις του ιδίου αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης, ήτοι προμήθεια ή/και έργο εγκατάστασης φωτιστικών τύπου LED κατάλληλων για χρήση 
φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων, οι οποίες έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο 
οικονομικό φορέα κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας (οικονομικών ετών 2016, 2017, 2018), των 
οποίων το συνολικό ύψος θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% της εκτιμώμενης αξίας των 2.419.354,84€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται :  
Ι. Εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά – βεβαιώσεις τα οποία έχουν εκδοθεί - 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.  
ΙΙ. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με υπεύθυνη Δήλωση- βεβαίωση του αγοραστή η οποία θα 
συνοδεύεται από αποδεικτικό του τόπου εγκατάστασης - βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής, 
εγκατάστασης και καλής λειτουργίας -των φωτιστικών κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και 
κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων από τον τελικό αποδέκτη της προμήθειας και εγκατάστασης.  
 
Για την παράγραφο 2.2.6. β) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και βεβαίωση 
επαγγελματικής προϋπηρεσίας από το ΤΜΕΔΕ. 

 Άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α σε κάθε περίπτωση 
χρήσης ή μη υπεργολάβου. Επιπλέον στην περίπτωση χρήσης υπεργολάβου για την εκτέλεση της 
εγκατάστασης του φωτιστικού εξοπλισμού οι οικονομικοί φορείς εκτός από την άδεια 
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α του υπεργολάβου, 

                                                           
108

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

109
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

110
 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
111

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου θεωρημένη από Αρμόδια αρχή στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: αποδέχεται να εγκαταστήσει ως υπεργολάβος του Αναδόχου οικονομικού φορέα 
τα φωτιστικά σώματα της προμήθειας στα σημεία τα οποία θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία 
της Αναθέτουσας. 

Για την παράγραφο 2.2.6. γ) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά δοκιμών για τα 
πρότυπα/απαιτήσεις που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 
παρακάτω112: 

Για την παράγραφο 2.2.7. α) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό διασφάλισης 
διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001 ή ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.  

Για την παράγραφο 2.2.7. β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001 ή ισοδύναμου του κατασκευαστικού οίκου του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.  

Για την παράγραφο 2.2.7. γ) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο κατασκευαστικός 
οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) προσκομίζουν πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης 
ποιότητας EN ISO 9001 ή ισοδύναμου από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό 
αντικείμενο.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 113. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
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 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

113
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους114 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.115 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης116  

Κριτήριο ανάθεσης117 της Σύμβασης118 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής119 δυνάμει του άρθρου 86, σε συνδυασμό με το άρθρο 87 του 
Ν.4412/2016, δηλαδή βάσει του κόστους του κύκλου ζωής των προσφερόμενων προϊόντων με χρήση 
προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας σε συνάρτηση με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η 
οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Κριτήρια Τεχνικής Προσφοράς 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

                                                           
114

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
115

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

116
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
117

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

118 
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

119
 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 

αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Χρονικό διάστημα εγγυημένης λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων 
από το εργοστάσιο κατασκευής WL 

20% 

Κ2 Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων CT   20% 

Κ3 
Προέλευση φωτιστικών σωμάτων για τους τύπους φωτιστικών  
«Ο», «Α», «Κ» και «Δ» από τον ίδιο κατασκευαστή  

10% 

Κ4 

Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς 
εκπόνηση σύμβασης με εντοπισμό θεμάτων στα οποία θα πρέπει 
να δοθεί σημασία κατά την υλοποίησή της  & 

Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της 
σύμβασης και συγκεκριμένα:  

- βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της σύμβασης από τις 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας 

- βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την 
υλοποίηση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών του συντονιστή της ομάδας έργου. 

25% 

Κ5 

Βαθμός οργάνωσης του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα: 
-  σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας 

έργου  
- επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας σε σχέση με τη δομή 

του οργανογράμματος και  
- βαθμός συνοχής της ομάδας έργου.  

25% 

 
                                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                             100% 
    

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς θα λάβουν βαθμολόγηση επί των τιμών των ανωτέρω ποιοτικών 
κριτηρίων βάσει του ακόλουθου πίνακα: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 
 

Κ1 

Μικρότερη προσφερόμενη τιμή για το WL (WLmax) 100 

Προσφερόμενη τιμή WL μεταξύ μικρότερης 
μεγαλύτερης (WLmax) και μεγαλύτερης (WLmin) 

προσφερόμενης τιμής 

100 < προκύπτων βαθμός 
με εφαρμογή γραμμικής 

παρεμβολής < 120 

Μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή για το WL (WLmin) 120 

 
 
 

Κ2 

Μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή για το CT (CTmax) 100 

Προσφερόμενη τιμή CT μεταξύ μεγαλύτερης (CTmax) 
και μικρότερης (CTmin) προσφερόμενης τιμής  

100 < προκύπτων βαθμός 
με εφαρμογή γραμμικής 

παρεμβολής < 120 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μικρότερη προσφερόμενη τιμή για το CT (CTmin) 120 

Κ3 

Προέλευση των φωτιστικών σωμάτων κατηγορίας 
«Ο», «Α», «Κ» και «Δ» από  

διαφορετικούς κατασκευαστές 
100 

Προέλευση του συνόλου των φωτιστικών 
σωμάτων από κάθε κατηγορία «Ο» και «Δ» από 

τον ίδιο κατασκευαστή 
110 

Προέλευση του συνόλου φωτιστικών σωμάτων 
από κάθε κατηγορία «Ο», «Α», «Κ» και «Δ» από 

τον ίδιο κατασκευαστή 
120 

Κ4 

Ικανοποιητικός βαθμός κατανόησης αντικειμένου 
& ικανοποιητική πληρότητα και αξιοπιστία της 

μεθοδολογίας 
100 

Άριστος βαθμός κατανόησης αντικειμένου & 
άριστη πληρότητα και αξιοπιστία της 

μεθοδολογίας 
120 

Κ5 

Ικανοποιητικός βαθμός οργάνωσης  
του οικονομικού φορέα 

100 

Άριστος βαθμός οργάνωσης του  
οικονομικού φορέα 

120 

 

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 προσφοράς120. Ειδικά για τα 
κριτήρια Κ4 και Κ5 η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται συγκριτικά. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (UT) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

UT = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+ σνχΚν 

όπου:  

σ1, σ2, …, σν, ο συντελεστής βαρύτητας του εκάστοτε κριτηρίου 

Κ1, Κ2, …, Κν, βαθμολογία του εκάστοτε κριτηρίου 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

                                                           
120

 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 121 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
σταθμισμένη τιμή Λ που προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.   

 

Λ =  40 *  
  

   
  +  35 * (  

    

       
  ) + 25 * (  

  

  
  ) , όπου: 

 

     :     η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος δημοτικού φωτισμού, 
όπως ορίζει η μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε τύπο φωτιστικών και παρατίθεται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης, ήτοι: (120 + 22 + 7 + 55)kW= 204kW 

WΠΡΟΣΦ :     η συνολική προσφερόμενη από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα εγκατεστημένη ισχύς ΜΕΤΑ 
την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά σώματα LED, σε 
kWh. H WΠΡΟΣΦ υπολογίζεται από τη σχέση: 

               
 
   , όπου: 

ψ: Συνολικός αριθμός τύπων νέων φωτιστικών σωμάτων 

W: Εγκατεστημένη ισχύς φωτιστικού σώματος (W) 

Μ: Συνολικός αριθμός φωτιστικών σωμάτων που αντικαταστάθηκαν 

H WΠΡΟΣΦ υπολογίζεται με χρήση του υπολογιστικού φύλλου Excel (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ). 

  :             ο προϋπολογισμός μελέτης 

  :             η προσφορά του διαγωνιζομένου  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, καθώς στόχος της εν λόγω σύμβασης είναι η 
επίτευξη ορθού φωτιστικού αποτελέσματος και λειτουργικότητας του συστήματος, τα οποία δύναται να 
επιτευχθούν εφόσον η προμήθεια αντιμετωπιστεί ενιαία και συνολικά.  

 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές122 123. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής124. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

                                                           
121

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 
4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016 

122
      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012 

123
 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216 

124
 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 125. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 126 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της127. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα128, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

                                                           
125

 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄ επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 

126
   Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
127

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
128

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].129  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής υπογραφής, με την 
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για 
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης130 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας131. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν132:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016  

                                                           
129

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
130

 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

131
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

132
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς με την προσφορά τους συμπληρωμένο, 
όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη, σε μορφή pdf (Αποφ. 
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς θα χρησιμοποιήσουν 
το αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή, επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την  
υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google 
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
υπόδειγμα α’ του Παραρτήματος VΙ της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα133 134. . 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν135. 

Εντός της τεχνικής προσφοράς θα εμπεριέχονται τα ακόλουθα:  
 
α)   Συμπληρωμένος πίνακας Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες πληροφορίες όπως αυτές φαίνονται 
στο παρακάτω υπόδειγμα και προκύπτουν από τα Φωτοτεχνικά Μοντέλα του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης:  

                                                           
133

 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
134

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

135
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 39 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Φ/Σ) 

Περίπτωση 
Φωτοτεχνίας 

Εταιρεία 
Κατασκευής 

Φ/Σ – 
Οικογένεια Φ/Σ 

 
Προσφερόμενος 

Τύπος Φ/Σ           
(ή Κωδικός ) 

 

Ποσότητα 
(τεμ.) 

Ισχύς  
(W) 

Μερικό 
Σύνολο 
Ισχύος  
(kW) 

 
Αρχείο 

Φωτοτεχνικής 
Μελέτης 

      

 

Χρόνος Παράδοσης:  

Χρόνος Εγγύησης:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Εταιρεία 
Κατασκευής 
Συστήματος 

Τηλεδιαχείρισης 

Τύπος/Κωδικός 

Ποσότητα 
Ασύρματων 

Ελεγκτών ανά 
κόμβο 

Τρόπος Εγκατάστασης  
Ασύρματου Ελεγκτή 

NEMA SOCKET Εντός Φ/Σ 

     

Χρόνος Παράδοσης: 

Χρόνος Εγγύησης: 

 
β)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει , στην οποία θα δηλώνονται:  
 
- η χώρα κατασκευής και προελεύσεως του τελικού προσφερομένου είδους.  
- το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το τελικό υπό προμήθεια είδος και ο τόπος 
εγκατάστασης του.  
- η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
γ)  Αναλυτική Τεχνική περιγραφή α) κάθε οικογένειας προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και β) 
του συστήματος τηλεδιαχείρισης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την μελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές υλικών που θέτει η παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  
 
δ)   Συμπληρωμένο Πίνακα Συμμόρφωσης για τους Τύπους των προσφερόμενων φωτιστικών 
σωμάτων και του συστήματος τηλεδιαχείρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα V της Διακήρυξης.  
 
ε)    Φωτοτεχνικές Μελέτες σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συμφώνως των Φωτοτεχνικών 
Μοντέλων του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
στ)   Τα IES ή Eulumdat αρχεία των προσφερόμενων φωτιστικών LED. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω 
αρχεία θα πρέπει να κατατεθούν  σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή σε ψηφιακό δίσκο στο 
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πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς, το αργότερο εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και σε κάθε περίπτωση πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της υποβολής των προσφορών.  
 
ζ)   Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό, απαιτείται να προσκομίσει συμβόλαιο 
συνεργασίας το οποίο θα έχει συνάψει με τον οίκο κατασκευής των τελικών προσφερόμενων 
προϊόντων (φωτιστικών LED και συστήματος τηλεδιαχείρισης), το οποίο θα εμπεριέχει τον όρο 
κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς την Αναθέτουσα, οποιασδήποτε αστοχίας και αν 
προκύψει κατά τον χρόνο της 10ετους  (τουλάχιστον) εγγύησης καλής λειτουργίας που δίνεται ανά 
προϊόν από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα (το οποίο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
από το Υπουργείο Εξωτερικών, εφόσον έχει συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής).  
 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό δεν διαθέτει συμβόλαιο 
συνεργασίας με τον οίκο κατασκευής των τελικών προσφερόμενων προϊόντων (φωτιστικών LED), 
απαιτείται η προσκόμιση από αυτόν επιστολής, η οποία θα φέρει επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών (εφόσον έχει συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής), 
κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς την Αναθέτουσα οποιασδήποτε αστοχίας και αν 
προκύψει κατά τον χρόνο της 10ετους εγγύησης καλής λειτουργίας που δίνεται από τον υποψήφιο 
οικονομικό φορέα ανά προϊόν.  
 
η)   Βεβαίωση εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση προϊόντων, καθώς και τεχνικής βοήθειας εκ 
μέρους του υποψήφιου οικονομικού φορέα.  
 
θ)   Γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή του τελικού προσφερόμενου είδους (για τα φωτιστικά 
σώματα LED και το σύστημα τηλεδιαχείρισης), καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6.6 (εγγυημένη λειτουργία της 
προμήθειας) της παρούσης.  
 
ι)   Στην περίπτωση χρήσης υπεργολάβων από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα απαιτείται η 
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα αναφέρονται 
τα πλήρη στοιχεία του/των υπεργολάβων καθώς και το τμήμα της συμβάσης που προτίθεται να 
αναθέσει ως υπεργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
 
κ)  Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου, καθώς και της δυνατότητας επεκτασιμότητας 
του συστήματος δημοτικού φωτισμού με εφαρμογές τηλεδιαχείρισης και ενημέρωσης πολιτών που 
θα περιλαμβάνει: 

- επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους &  
- πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 

εκπόνησης της σύμβασης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία 
των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών ενεργειών, τον καθορισμό σημείων 
ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την υλοποίηση της σύμβασης.  
 
λ) Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων και συστήματος ελέγχου συνοδευόμενο 
από έκθεση τεκμηρίωσης στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος και οι απαιτούμενοι πόροι 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σύμβασης. Θα εξετάζεται η εφικτότητα και το 
συμβιβαστό των προβλεπόμενων δράσεων σε σχέση με τους γενικούς στόχους του έργου και σε 
πρώτη προσέγγιση η πληρότητα και συμβατότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Θα επισημαίνονται 
πιθανά προβλήματα ή χρονοβόρες διαδικασίες που μπορούν να προκύψουν. 
 
μ) Περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας εγκατάστασης του έργου για την παροχή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα περιλαμβάνει: 
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- οργανόγραμμα  της Ομάδας Έργου 
- έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας 

έργου, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές 
που αναλαμβάνει στην ομάδα έργου 

- στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής 
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της σύμβασης, 

- βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, προκειμένου να τεκμηριωθεί 
η επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη του έργου, η αποτελεσματικότητα 
της οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου, καθώς και η εμπειρία των στελεχών της 
Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης,  όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ θα δίνεται το προσφερόμενο 
κόστος του προς προμήθεια υλικού και των εργασιών. 

Στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, 
με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς 2.419.354,84€ πλέον ΦΠΑ για τα προς 
προμήθεια είδη και τις εργασίες. 

Επιπρόσθετα, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή 
pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένo το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος IV. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης136  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή137 στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών138   

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

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
137

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
138

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.139 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών140 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,141  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
140

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
141

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών142 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)143, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 05/09/2019 και ώρα 10:00 π.μ. ή την 4η [144] εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου145. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον 
ν.4412/2016146  και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

143
  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 
του ν. 4605/19. 

144
 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά 

την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου 
να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας. 

145
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
146

  Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019 
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την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή147 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων148. Κατά της εν λόγω απόφασης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες 
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του 
ως άνω σταδίου 149. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς150. 
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 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
148

      Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
149

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

150
  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου151 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 152 από την 
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης153 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις 
του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών154. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αίτημα 
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές155 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.156 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά157λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

                                                           
151

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
152

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
153

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
154

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

155
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

156
  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. 

β’ του ν. 4605/2019. 
157

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του158.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω159 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% 160 στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 15% 161 στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά162, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
159

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
160

 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

161
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

162
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης163. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών164 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά165.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής166 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης167. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά168 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
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  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που 
απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την 
Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, 
μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

164
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

165
      Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 

166
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

167
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών169 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι.170 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας171. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής172. 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

169
 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
170

  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
171

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

172
  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ173. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου174. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφεί ς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής175. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά176. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη.  
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

174  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
175

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
176

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 177 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση προκαταβολής  

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση δικαιούται να λάβει μέρος του ποσού που θα 
ορισθεί στη σύμβαση, ως προκαταβολή, προσκομίζοντας στην Αναθέτουσα Αρχή, αντίστοιχη 
ισόποση εγγυητική επιστολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής και επιβαρύνεται με 
το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε 
περίπτωση που προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η τελευταία καλύπτει 
και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον προμηθευτή, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής προκαταβολής. Αν στη σύμβαση προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον προμηθευτή εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής. 

Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή για δαπάνες που δεν 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα 
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 
χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.  

 4.1.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να παράσχουν εγγύηση καλής λειτουργίας: α) των εγκατεστημένων 
ειδών για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών και β) των εργασιών τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 
αναλαμβάνοντας την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία αυτών κατά την περίοδο καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας θα ξεκινά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των εγκατεστημένων αγαθών από 
την Αναθέτουσα Αρχή.  

Το ποσό της εγγύησης καλής λειτουργίας θα ανέρχεται στο ποσό των 0,1 x την εκτιμώμενη αξία της 
προμήθειας (2.419.354,84€), ήτοι 241.935€ χωρίς ΦΠΑ. 

Ο Ανάδοχος κατά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από τον Δήμο και προ της επιστροφής της 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας ή εγγυοδοτική παρακαταθήκη ποσού (0,1 x την εκτιμώμενη αξία της προμήθειας 
(2.419.354,84€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 241.935€.  

Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας  θα γίνεται την ημέρα της οριστικής 
παραλαβής της προμήθειας από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον 
Ανάδοχο για την έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση και 
προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής στην Αναθέτουσα Αρχή την ημέρα της οριστικής παραλαβής 
της προμήθειας.    

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας παρέχονται δωρεάν για την 
Αναθέτουσα Αρχή και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος στην διάρκεια της 10ετούς διάρκειάς της, 
αναλαμβάνει: 

• Την αντικατάσταση και επανατοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού ή του συνόλου του 
φωτιστικού σώματος εφόσον παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας ή εφόσον 
περατωθεί η διάρκεια των ωρών λειτουργίας τους.  

Η αποδέσμευση του ποσού της εγγύησης καλής λειτουργίας θα γίνεται σε ετήσια βάση, με ποσό 
αποδέσμευσης κατ’ έτος ίσο με: 

                          
 

    
  

                                   

                              
 

 

Η απομείωση της εγγυητικής καλής λειτουργίας του Αναδόχου θα γίνεται μετά από βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής για την τήρηση των όρων της εγγύησης καλής 

λειτουργίας από τον Ανάδοχο.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Για την κάλυψη των αναγκών της ορθής υλοποίησης της προμήθειας, καθώς επίσης και για την 
άμεση κάλυψη πιθανών αστοχιών κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης των προσφερόμενων 
φωτιστικών (ελάχιστη απαίτηση εγγύησης καλής λειτουργίας 10 ετών, απαιτείται από τον ανάδοχο 
η ύπαρξη – διάθεση εγκαταστάσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
άμεση κάλυψη παροχής σέρβις - ανταλλακτικών προς την Αναθέτουσα (εντός 48 ωρών από την 
αναγγελία του προβλήματος). Η ύπαρξη – διάθεση των εγκαταστάσεων εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας από τον ανάδοχο είναι υποχρεωτική για διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών, όσο δηλαδή θα 
διαρκέσει η συμβατική υποχρέωση συντήρησης σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των 
εγκατεστημένων φωτιστικών (Διευκρινίζεται ότι η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων 
λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας). 

Για τα προσφερόμενα φωτιστικά οι υποψήφιοι οικονομικοί φορές θα πρέπει να αποδεικνύουν τη 
συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από 
το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των 
προσφερόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη) καθώς επίσης και την υποχρέωση απόδειξης της 
εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της 
παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 
Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 “ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής 
απόφασης” βάσει της οποίας “το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την 
διάθεση ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 
4412/2016 το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς 
όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.178 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο οικονομικός φορέας, για την υλοποίηση και εκτέλεση της προμήθειας, δύναται να 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με 
την Αναθέτουσα, είναι όμως υποχρεωμένοι να τηρούν όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Διακήρυξη. Ο οικονομικός φορέας ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων 
του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις 
του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ή μη υπεργολάβου 
για την εγκατάσταση του φωτιστικού εξοπλισμού, απαιτείται η ύπαρξη άδειας Ηλεκτρολόγου Α’ 
ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α. 

4.4.2. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  
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 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν 
οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την 
απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), 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 (άρθρο 
130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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4.4.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας.179. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί 
στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η αντικατάστασή του γίνεται 
μετά από προηγούμενη άδεια της αναθέτουσας αρχής υπό τον όρο ότι ο αντικαταστάτης διαθέτει 
τουλάχιστον ισοδύναμα προσόντα. 

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 180 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 181 182 . 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης183  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
180

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
181

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε 
με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

182
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση 
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 

183
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται από την δεσμευτική πρόταση του για το συνολικό 

κόστος προμήθειας, υλικών, εργασιών και υπηρεσιών υποστήριξης, που περιλαμβάνεται στην 

Οικονομική Προσφορά του. 

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή με 

συνδυασμό αυτών. Οι προσφέροντες πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν με 

σχετική τους δήλωση στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που δεν 

επιλέξουν, εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποφασίσει τον τρόπο πληρωμής.  

Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής είναι οι ακόλουθοι: 

Α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των φωτιστικών 
σωμάτων και την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας, με την 
κατάθεση  εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και της παρούσας. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες184 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής185. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
186, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 187. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
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 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της 

185
 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
186

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
187

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
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πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016188 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)189 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος190 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της 
παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο191 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

189
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

190
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

191
 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων192  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016193. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 

                                                           
192

 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
193

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α) να ολοκληρώσει την τοποθέτηση/εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών) σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης, επιδιόρθωσης και επέκτασης του δικτύου εντός 
διαστήματος δώδεκα (12) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών και περαίωσης των εργασιών μπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην Αναθέτουσα Αρχή, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16194 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον τρόπο και σε χρόνους που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της παρούσας διακήρυξης.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

                                                           
194

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη 
μέρα κάθε παράδοσης για την παραλαβή της. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται υποχρεωτικά με 
πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών.  

Η παραλαβή των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής & Παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα 
(4) τμήματα, εκ των οποίων έκαστο θα περιλαμβάνει το 25%  του συνόλου των φωτιστικών 
σωμάτων.  

Να σημειωθεί ότι η οριστική παραλαβή των υλικών γίνεται μετά την εγκατάσταση και την έναρξη 
κανονικής λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι μετρήσεις και 
έλεγχοι του συμβούλου υποστήριξης. Η οριστική παραλαβή γίνεται, επίσης, εντός δεκαπέντε (15) 
εργασίμων ημερών από την σχετική πρόσκληση.   

Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής:  

 Το είδος του φωτιστικού σώματος και η ποσότητα. 

 Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, η απορροφούμενη ισχύς (Watt), η απόδοση lumen/Watt. 

 Ο κωδικός αριθμός ως διακριτικό γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος. 

Κάθε εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα θα φέρει αυτοκόλλητο ή barcode, ενώ οι θέσεις των 
φωτιστικών σωμάτων θα αποτυπωθούν σε αρχείο της μορφής shape file (.shp).  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
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πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.195 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτούνται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 
2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

6.5.1 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του κάθε προσφερόμενου φωτιστικού 
ανά τύπο φωτιστικού σώματος (ανεξαρτήτως ισχύος), εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από το απαιτούμενο 
παραστατικό (δελτίο αποστολής). Τα δείγματα προσκομίζονται και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου 
παράδοσης από την Αναθέτουσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς.  

6.5.2 Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των δοκιμών 
όπως καθορίζονται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές». Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα 
αφορά είτε υλικό, είτε μηχάνημα, είτε εργασία δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να 
προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο 
χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης του δόκιμου ή όχι του υλικού του 
μηχανήματος ή της εργασίας. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας196  

Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών, η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή του τελικού 
προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του φωτιστικού σώματος ως 
ενιαίο σύστημα (π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάση στήριξης και 
κάθε άλλο εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

                                                           
195

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 
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αστοχίας εντός του παραπάνω χρόνου ολικής εγγύησης (10 ετίας), τα φωτιστικά θα επισκευάζονται 
ή θα αντικαθίστανται από νέα. Σε περίπτωση επισκευής, το φωτιστικό θα πρέπει να διατηρεί τα 
ηλεκτρικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά του.   

Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα στην 
οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος εγγυάται ότι τα φωτιστικά σώματα θα ευρίσκονται σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τα ανωτέρω αποδεικνύονται με τη μορφή 
βεβαίωσης ή δήλωσης της εταιρείας κατασκευής των τελικών προσφερόμενων φωτιστικών καθώς 
επίσης και από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και 
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή197, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 
αναδόχου.  

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως 
άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την 
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της 
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό είναι διαφορετικός από 
τον κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων που προσφέρει απαιτείται από τον διαγωνισμό να 
προσκομίσει: 

 Συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο θα έχει συνάψει με τον οίκο κατασκευής των 
φωτιστικών, το οποίο θα εμπεριέχει τον όρο κάλυψης απευθείας από τον 
κατασκευαστή προς τον ΟΤΑ, οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο 
εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον υποψήφιο προμηθευτή, ή 

 Επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή 
προς την Αναθέτουσα Αρχή οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο 
εγγύησης που δίνεται από τον συμμετέχοντα ανά προϊόν. 

Ο χρόνος εγγύησης των προμηθευόμενων φωτιστικών σωμάτων LED από τον κατασκευαστή θα 
είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή την οποία θα προσκομίζει ο ανάδοχος ότι 
υπάρχει η δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών για την συντήρηση – υποστήριξη όλων 
των επιμέρους στοιχείων των φωτιστικών σωμάτων για το ελάχιστο διάστημα 
τουλάχιστον δεκαπέντε ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού της 
προμήθειας. 

Τα προαναφερθέντα, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης και η επίσημη βεβαίωση θα πρέπει να φέρουν 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.4, εφόσον 
έχουν συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική.  
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Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των εργασιών από τον ανάδοχο θα είναι τουλάχιστον τα 
πέντε (5) έτη. 

6.7  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.7.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.7.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 
6.7.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).198 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
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  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 
διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 
4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED» 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 € 

Κ.Α.: 02.20.7135.002 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη που ακολουθεί αποτελεί την προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών να 
παρέμβει στην υποδομή του οδοφωτισμού της πόλης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την ποιοτική αναβάθμιση του φωτιστικού αποτελέσματος σε μία μεγάλη περιοχή του 
Δήμου.  

 Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια 2.700 περίπου νέων φωτιστικών σωμάτων 
τεχνολογίας LED, τα οποία θα εγκατασταθούν τόσο σε υφιστάμενες υποδομές οδικού 
φωτισμού όσο και σε νέες. Επιπλέον αυτών θα γίνουν νέες παρεμβάσεις στην υποδομή σε 
αντικατάσταση παλαιών υποδομών  του οδοφωτισμού. Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε 
τέσσερις κατηγορίες, που αναλύονται ακολούθως: 

 Οδικός φωτισμός  

 Κρεμαστός φωτισμός  

 Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ 

 Φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Έχει φωτοτεχνηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των οδών με υποδομή Δημοτικού 
φωτισμού. Οι συγκεκριμένες οδοί βρίσκονται κυρίως στην περιοχή που ορίζεται ως Κέντρο 
Πόλης (η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βορείου Ηπείρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
Σπύρου Λάμπρου, Σουλίου, Δομπόλη, Κενάν Μεσσαρέ, Βογιάννου, Καρόλου Παπούλια, 
Γαριβάλδη, Διονυσίου Φιλοσόφου & Γ. Παπανδρέου), στην περιοχή του Κέντρου της Δ.Ε. 
Ανατολής,  αλλά και σε άξονες με αντίστοιχη υποδομή σε διάφορα μέρη της Πόλης 
(χαρακτηριστικά αναφέρονται οι οδοί: Μ. Κοτοπούλη & Θ. Πασχίδη στους Αμπελόκηπους, 
Νικοπόλεως & Λ. Ιωαννίνων στον άξονα που συνδέει το Κέντρο με την Ανατολή, η 3ης 
Σεπτεμβρίου η Λ. Γράμμου κ.α.).  

 Οι βασικές κατηγορίες υποδομής αναφέρονται ακολούθως: 

 Τυπικός οδικός φωτισμός (Σιδηροϊστοί ή τσιμεντοϊστοί). Έχουν συνταχθεί 
περισσότερες από εξήντα (60) φωτοτεχνικές μελέτες και αφορούν σε 1.234 νέα 
φωτιστικά σώματα προς αντικατάσταση 1.550 υφιστάμενων. Η κατάργηση 
ιστών και φωτιστικών σωμάτων έχει επιδιωχθεί και σχεδιαστεί καθώς η επιλογή 
της τεχνολογίας των led  εκτός των μεγάλων ποσοστών εξοικονόμησης (>80%) 
επιτυγχάνει την κάλυψη των  φωτοτεχνικών απαιτήσεων με αποστάσεις ιστού 
από ιστό μεγαλύτερες από ποτέ άλλοτε. Ο μικρότερος αριθμός φωτιστικών 
σωμάτων μεταφράζεται σε μικρότερη παρακολούθηση και συντήρηση της 
εγκατάστασης.  

 Κρεμαστός φωτισμός (Αξονικός φωτισμός με αναρτημένο δίκτυο). Έχουν 
συνταχθεί οι φωτοτεχνικές μελέτες για παρέμβαση σε δίκτυο περίπου 8Km και 
αφορούν σε 300 νέα φωτιστικά σώματα προς αντικατάσταση περίπου 310 
υφιστάμενων. Η παρέμβαση προτείνει την πλήρη αντικατάσταση του 
αναρτημένου δικτύου, καθώς η εγκατάσταση φωτισμού  έχει εξαντλήσει τον 
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χρήσιμο χρόνο ζωής της. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, πέραν της 
εξοικονόμησης, θα εξασφαλίσει ποιοτικό φωτισμό σε πολλές κεντρικές οδούς 
της πόλης.   

 Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ (ξύλινες κολώνες ή τσιμεντοϊστοί του 
δικτύου της ΔΕΗ). Προβλέπεται η προμήθεια 1.000 φωτιστικών σωμάτων και 
100 βραχιόνων κατάλληλων για την εγκατάσταση σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ. Τα 
συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα θα αποδοθούν τμηματικά στον Εργολάβο του 
ΔΕΔΔΗΕ προς εγκατάσταση. Ως εκ τούτου το κόστος της τοποθέτησης δεν έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. 

 Αρχιτεκτονικός φωτισμός (οδικός φωτισμός με ιστούς & φωτιστικά σώματα 
συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μορφής). Πρόκειται για την κατηγορία υποδομής 
που είναι εγκατεστημένη στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Έχουν γίνει οι 
φωτοτεχνικές μελέτες και αφορούν σε 115 νέα φωτιστικά σώματα.  

 Οδικός φωτισμός  

Πρόκειται για την υποδομή με ιστούς και φωτιστικά σώματα Na υψηλής πίεσης 
250W/400W. Ο Δήμος Ιωαννιτών από το 2000 και μετά προχώρησε στον οδοφωτισμό  
κυρίων αρτηριών του καθώς και κυκλοφοριακά δευτερευόντων οδών, με τη δημιουργία και 
την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων, σιδηροϊστών και οδικών φωτιστικών σωμάτων με 
λαμπτήρες  Νατρίου Υψηλής πίεσης 250W/400W. Πιο συγκεκριμένα με τα έργα: 
«Ηλεκτροφωτισμός οδών και πλατειών Α’ & Β’ Εργολαβία» (2001-02) έγιναν παρεμβάσεις 
στην περιοχή Λακκώματα – Κιάφα –  Ζευγάρια - Αμπελόκηποι – Παραλίμνιο Μέτωπο. Με το 
έργο: «Ανάπλαση της νησίδας της λεωφόρου Δωδώνης» έγινε ο οδοφωτισμός της 
ομώνυμης  οδού. Την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε ο ηλεκτροφωτισμός 
της ΚΑ Φεβρουαρίου, της Λεωφόρου Γεννηματά, των οδών Ίκκου και Μάκη, της Λεωφόρου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τέλος της Λεωφόρου Κενάν Μεσσαρέ και της Στρατηγού 
Βογιάννου (Εικόνα 1). Η Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων προχώρησε στον 
ηλεκτροφωτισμό του άξονα Σουλίου – Δομπόλη, ολοκληρώνοντας τον εσωτερικό Δακτύλιο.  

 

Εικόνα 1: Οι οδοί με υποδομή υπόγειου δικτύου οδοφωτισμού και 
φωτιστικά σώματα Na Υψηλής Πίεσης 250W/400W.  

Παρεμβάσεις αυτού του τύπου φυσικά υπάρχουν σε 
αρκετούς ακόμη άξονες του Δήμου (Μ. Κοτοπούλη, Θ. 
Πασχίδη, Α. Βελουχιώτη, Εθνικής Αντιστάσεως, 
Ασημακοπούλου, Οπλαρχηγού Παλάσκα κ.ο.κ.). Τα δίκτυα 
οδοφωτισμού με τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν 
προηγουμένως, διαφοροποιούνται  μεταξύ τους ανάλογα 
με τον τύπο των ιστών (τσιμεντοϊστοί – σιδηροϊστοί) και τον 
αριθμό των φωτιστικών σωμάτων (1, 2 ή πιο σπάνια 3).  

 

 

Η υποδομή με τσιμεντοϊστούς είναι η παλαιότερη υποδομή δημοτικού φωτισμού. Η 
συγκεκριμένη υποδομή είναι εγκατεστημένη σε πολύ βασικούς άξονες της πόλης (Εικόνα 2, 
Πίνακας 1) με συνολικό μήκος 5,26Km.   
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Εικόνα 2: Η υποδομή με τσιμεντοϊστούς  

Τα δίκτυα αυτού του τύπου είναι υπόγεια, όμως μη 
επισκέψιμα, καθώς δεν υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης, 
ενώ το καλώδιο του κυρίως δικτύου  είναι απευθείας 
ενταφιασμένο στο έδαφος. H κατάσταση των δικτύων  
θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική και χρήζει άμεσης 
αντικατάστασης. Με την παρούσα μελέτη γίνεται η 
παρέμβαση στο μεγαλύτερο τμήμα αυτών των 
υποδομών. Έτσι εκτός της αντικατάστασης των 
φωτιστικών σωμάτων συμπεριλαμβάνεται η πλήρης 
ανακατασκευή του δικτύου οδοφωτισμού 
(πεζοδρόμια, υπόγειο δίκτυο, βάσεις ιστών). Τα 
βασικά μεγέθη των αξόνων με  υποδομή 
τσιμεντοϊστών αναλύονται παρακάτω: 

 

 

Ονομασία Οδού Αριθμός 
Ιστών 

Αριθμός 

φωτιστικών 

Μήκος m Λαμπτήρας 

 

KW/Km 

 

Γεωργίου Παπανδρέου 38 76 1.270 250W Na 17,95 

Βορείου Ηπείρου 11 17(1) 450 250W Na 11,33 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 14 31(2) 640 250W Na 12,1 

Σπύρου Λάμπρου 15 15 640 250W Na 10,22 

Χρήστου Πάτση 3 3 100 250W Na 9 

Σακελλαρίου 5 5 210 250W Na 7,14 

Πυρσινέλα (3) 10 10 240/300 250W Na 12,5 

Ανεξαρτησίας (4)  7 7 170 250W Hg 12,3 

Χρήστου Κάτσαρη 22 22 900 250W Na 7,33 

Μιχαηλίδη 5 5 170 125W Hg 5,17 

Μ. Αγγέλου  - Πινδάρου 5 5 145 125W Hg 4,41 

Μπιζανίου 4 4 136 250W Na 8,82 

Θεοδωρίδη 8 8 160 125W Hg 7,5 

ΣΥΝΟΛΑ 

13 Οδοί 147 208 5.260 - 9,7(5) 

 

Πίνακας 1: Οι άξονες με εγκατάσταση οδοφωτισμού και υποδομή με τσιμεντοϊστούς. 

(1)Στην Βορείου Ηπείρου υπάρχουν ιστοί με ένα και με δύο φωτιστικά σώματα. 

(2)Στην Μεγάλου Αλεξάνδρου εκτός των 14 τσιμεντοϊστών με ισάριθμα φωτιστικά είναι εγκατεστημένα επιπλέον 

17 φωτιστικά σώματα σε ξύλινους ιστούς της Δ.Ε.Η.  

(3) Τα δύο μήκη αναφέρονται το πρώτο στο μήκος με δίκτυο οδοφωτισμού και το δεύτερο στο συνολικό μήκος 

της οδού. 

(4) Από Γυαλί Καφενέ ως Παύλου Μελά. 

(5) Πρόκειται για τον μέσο όρο του συγκεκριμένου δείκτη. 

 

Οι άξονες Γεωργίου Παπανδρέου – Βορείου Ηπείρου – Μεγάλου Αλεξάνδρου - 
Σπύρου Λάμπρου – Χρήστου Κάτσαρη είναι άξονες με πολύ υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο 
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και αντίστοιχα υψηλές φωτιστικές απαιτήσεις. Για τους παραπάνω  άξονες η μελέτη 
προβλέπει την εγκατάσταση νέας υποδομής σε όλο το μήκος με τη δημιουργία νέου 
υπόγειου δικτύου, την εγκατάσταση σιδηροϊστών και νέας τεχνολογίας φωτιστικών 
σωμάτων. Νέα υποδομή δημιουργείται επίσης σε κεντρικές οδούς του κέντρου της πόλης 
όπως οι οδοί Ακαδημίας - Καλιάφα – Αράπη – Σαλαμάγκα (οδοί που περικλείουν το σχολικό 
συγκρότημα της Ακαδημίας, ενώ επίσης οι οδοί πέριξ του Εθνικού Σταδίου επίσης αποκτούν 
νέα υποδομή.  

Η παρέμβαση στον οδικό φωτισμό ολοκληρώνεται με την αντικατάσταση όλων των 
φωτιστικών σωμάτων με νέα, σε όλες τις οδούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σε αυτό 
το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις η αντικατάσταση δεν είναι ένα 
προς ένα, αλλά με την παρούσα μελέτη προτείνεται η  κατάργηση πολλών φωτιστικών 
σημείων, καθώς η τεχνολογία LED έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της έντονης 
κατευθυντικότητας του εκπεμπόμενου φωτός, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της 
απόστασης ιστού από ιστό (offset), που με τη σειρά της επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις 
την κατάργηση του ενός από τα δύο φωτιστικά σημεία, ενώ σε κάποιες άλλες την 
κατάργηση δύο εκ των τριών φωτιστικών σημείων (αμφίπλευρη και μετατοπισμένη 
διάταξη).  

Προβλέπεται επίσης η εκτέλεση πολλών εργασιών που προκύπτουν τόσο από την 
κατάργηση φωτιστικών σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια και ηλεκτρικές συνδέσεις) 
όσο και από την προσπάθεια αναβάθμισης της υπάρχουσας υποδομής (προμήθεια νέων 
ιστών και βάψιμο παλαιών).  

Στις αναλυτικές προμετρήσεις, που έχουν συνταχθεί τόσο ανά άρθρο όσο και ανά 
οδό, αποτυπώνεται με λεπτομέρεια εκτός από τον τύπο των φωτιστικών σωμάτων (που η 
μελέτη προτείνει να εγκατασταθούν)  και ποιες εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν 
συνοδευτικά ώστε η παρέμβαση να θεωρηθεί πλήρης.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί η προσπάθεια αναδιάταξης του 
εξοπλισμού του οδοφωτισμού (ιστοί και βραχίονες) από μία οδό σε άλλη. Η αξιοποίηση των 
παλαιών ιστών  προϋποθέτει μια σειρά εργασιών (αποξήλωση, καθαρισμός, βαφή, 
μεταφορά, επανατοποθέτηση), που κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της «νέας 
ζωής» τους. 
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Κρεμαστός φωτισμός  

Υφιστάμενο και προτεινόμενο κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού στην πόλη. 

Οδός Ναπολέοντος Ζέρβα και κάθετες-παράλληλες σε αυτή οδοί. 

Η περιοχή που ορίζεται από την Ν. Ζέρβα και τις κάθετες/παράλληλες οδούς 
(Εικόνα 3), φέρουν υποδομή κρεμαστού δικτύου, που υφίσταται για τουλάχιστον 30 χρόνια 
και είναι σαφές πως η παρέμβαση στην υποδομή κρίνεται επιβεβλημένη στην περίπτωση 
του κρεμαστού δικτύου. Ο συγκεκριμένος άξονας  παρέμβασης αποτελείται από 17 οδούς 
(Πίνακας 2), συνολικού μήκους  4Km, σε μια πολύ κεντρική περιοχή της πόλης με ιδιαίτερα 
μεγάλο  κυκλοφοριακό φόρτο.  

 

Εικόνα 3: Η οδός Ν. Ζέρβα και οι κάθετες/παράλληλες 

οδοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι ονομασίες και τα μήκη των οδών της παρέμβασης. 

Α/Α ΟΔΟΣ  ΜΗΚΟΣ(m) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

1. Ν. ΖΕΡΒΑ 620 

2. ΣΜΥΡΝΗΣ 167 

3. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 222 

4. ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ  358 

5. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 366 

6. ΑΡΥΒΑ  474 

7. ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 390 

8. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ – ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 121 

9. ΚΑΡΤΑΛΗ 170 

10. ΠΡΕΜΕΤΗΣ  103 

11. ΑΛ. ΠΑΛΛΗ 125 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΟΙ 

12. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 165 

13. ΑΡΑΠΗ 117 

14. ΚΑΛΙΑΦΑ 200 
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15. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 222 

16. ΠΑΛΑΜΑ 110 

17. ΠΡΕΜΕΤΗΣ 150 

ΣΥΝΟΛΟ 

 17 Οδοί 4Km 

 
Πίνακας 2: Οι οδοί και τα μήκη τους στον άξονα της Ναπολέοντος Ζέρβα. 

 
Λακκώματα, Κιάφα, Καλούτσιανη. 

Η περιοχή που περικλείεται από την Λεωφόρο Δωδώνης (Δυτικά), την Λεωφόρο Χρήστου 
Κάτσαρη (Ανατολικά) και τις οδούς Θαρύπα - Αιακιδών (Βόρεια - Νότια), περιλαμβάνει τις 
συνοικίες Λακκώματα, Κιάφα, Καλούτσιανη και έχει εκτεταμένη υποδομή κρεμαστού 
δικτύου (εικόνα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 4. Η υποδομή κρεμαστού δικτύου στις 
συνοικίες Λακκώματα, Κιάφα, Καλούτσιανη. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Οι οδοί και τα μήκη τους στις συνοικίες  

Λακκώματα, Κιάφα, Καλούτσιανη. 

 

 

Α/Α ΟΔΟΣ  ΜΗΚΟΣ(m) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

1 ΡΩΜΑ 360 

2 ΚΑΛΟΥΔΗ 180 

3 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 100 

4 ΑΙΑΚΙΔΩΝ 450 

5 ΡΙΖΑΡΗ 256 

6 ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ 115 

7 ΧΡΗΣΤΙΔΗ 90 

8 ΜΟΛΟΣΣΩΝ 50 

9 ΣΙΜΙΤΕΛΟΥ  167 

10 ΚΥΡΓΙΟΥ  145  

11 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 260 

12 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 500 

13 ΣΟΥΡΛΑ 134 

14 ΚΟΥΓΚΙΟΥ 115 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΟΙ 

15 ΣΟΛΩΜΟΥ 360 

16 ΡΙΖΑΡΗ - ΠΑΤΣΙΜΑΔΗ 255 

17 ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ 136 

18 ΑΘΑΜΥΛΩΝ 165 

ΣΥΝΟΛΟ 

 18 Οδοί  4Km 
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Η κατάσταση της υποδομής στο σύνολό της (δίκτυο και φωτιστικά σώματα) χρήζει 
άμεσης αντικατάστασης και επέκτασης. Πρόκειται για παρέμβαση σε 18 οδούς, συνολικού 
μήκους  4 Km, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης με έντονο  κυκλοφοριακό 
φόρτο. Για τις οδούς Χατζηπελερέν και Πουλίτσα που υπάρχει τόσο κρεμαστό δίκτυο όσο 
και υποδομή με ιστούς και φωτιστικά σώματα, γίνεται  ανάλυση σε επόμενη παράγραφο. 

Στάδιο, Πλάτανος Καραβατιά.  

Η Περιοχή που ορίζεται από την Χ. Τρικούπη, Φρόντζου, Ευεργετών και Σπύρου Λάμπρου 
βρίσκεται στις παρυφές του εμπορικού κέντρου και περιλαμβάνει εκτός των άλλων   τις 
συνοικίες του Πλάτανου και της Καραβατιάς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκτενή οικιστική 
περιοχή,  με σημαντική κίνηση και κεντρική τοποθεσία. Στην περιοχή υπάρχει υποδομή 
κρεμαστού φωτισμού που χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η 
υφιστάμενη υποδομή κρεμαστού φωτισμού καθώς και τα κρεμαστά φωτιστικά σώματα σε 
όλη την περιοχή αναφοράς. 

 

Εικόνα 5: Υφιστάμενη υποδομή κρεμαστού φωτισμού στις 
συνοικίες Στάδιο, Πλάτανος, Καραβατιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΟΔΟΣ  ΜΗΚΟΣ(m) ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

1. ΦΡΟΝΤΖΟΥ 250 Ζωσιμαία Σχολή 

2. ΔΑΓΚΛΗ 210 Ζωσιμαία Σχολή 

3. ΑΣΩΠΙΟΥ 166 Ζωσιμαία Σχολή 

4. ΣΙΝΑ 187 Ζωσιμαία Σχολή 

5. ΚΟΡΑΗ* 180 Στάδιο 

6. ΜΠΟΤΣΑΡΗ** 105 Στάδιο 

7. ΤΖΑΒΕΛΛΑ* 320 Στάδιο 

8. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 245 Στάδιο 

9. ΣΤΑΔΙΟΥ 185 Στάδιο 

10. ΣΑΜΟΥΗΛ* 340 Στάδιο 

11. ΣΑΧΙΝΗ 185 Στάδιο 

12. ΠΟΥΤΕΤΣΗ** 150 Στάδιο 

13. ΔΟΣΙΟΥ 260 Στάδιο 

14. Μ. ΑΓΓΕΛΟΥ** 210 Στάδιο 

15. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥ 330 Πλάτανος – Καραβατιά  

16. ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 142 Πλάτανος – Καραβατιά  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΟΙ 

17. ΓΕΡΑΚΑΡΗ 140 Πλάτανος – Καραβατιά  

18. ΠΙΝΔΑΡΟΥ 300 Πλάτανος – Καραβατιά  

19. ΤΣΑΚΑΛΩΦ 240 Πλάτανος – Καραβατιά  

20. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟΥ 260 Πλάτανος – Καραβατιά  

21. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 180 Πλάτανος – Καραβατιά  

22. ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ 280 Πλάτανος – Καραβατιά  

23. ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 350 Πλάτανος – Καραβατιά  

24. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 190 Πλάτανος – Καραβατιά  

25. ΠΑΤΣΗ  100 Πλάτανος – Καραβατιά  

26. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 225 Πλάτανος – Καραβατιά  

27. ΠΑΠΑΦΙΛΟΥ 60 Πλάτανος – Καραβατιά  

28. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 75 Πλάτανος – Καραβατιά  

ΣΥΝΟΛΟ 

 28 Οδοί 6Km***  

Πίνακας 4: Οι οδοί και τα μήκη τους στις συνοικίες Στάδιο, Πλάτανος, Καραβατιά. 

*Στις  οδούς Κοραή, Τζαβέλλα, Σαμουήλ,  **Πουτέτση (από Χ. Τρικούπη ως Τζαβέλλα), Μ. Αγγέλου (από Χ. 
Τρικούπη ως Τζαβέλλα) και Μπότσαρη (από Φρόντζου μέχρι 28ης Οκτωβρίου)έχουν εγκατασταθεί 45 νέα 
φωτιστικά σώματα τριάντα (30) με λαμπτήρες 70W Αλογονιδίων Μετάλλων, και δεκαπέντε (15) τύπου LED 
77W, τα οποία τοποθετήθηκαν στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση 
Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας Οδοφωτισμού». Στις συγκεκριμένες οδούς θα εκτελεστεί  μόνο η 
αντικατάσταση του κρεμαστού δικτύου.  

 

Προτεινόμενες εργασίες στο νέο κρεμαστό δίκτυο 

 Για την υλοποίηση του νέου κρεμαστού δικτύου η μελέτη προτείνει την αλληλουχία 
των εργασιών όπως φαίνεται  παρακάτω:  

 προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση (μηχανικά και 

ηλεκτρολογικά) του κρεμαστού δικτύου, δηλ. υλικά στήριξης του δικτύου, ειδικά 

εξαρτήματα στήριξης, καλώδιο και στηρίγματα αυτού και κάθε υλικό που 

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του συνολικού δικτύου. Η 

ανάλυση των εργασιών περιγράφεται τόσο στο τιμολόγιο όσο και στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών και το Παράρτημα με τις προτεινόμενες τυπικές διατάξεις 

κρεμαστού δικτύου.  

 προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών, όπου απαιτούνται, για την ολοκλήρωση της 

υποδομής του κρεμαστού δικτύου.  

 προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση  και δοκιμή του φωτιστικού σώματος. 

 αποξήλωση του κρεμαστού και του εορταστικού δικτύου, όπου υπάρχει, και η 

μεταφορά των υλικών σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιωαννιτών. 

 

  Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να: 

 καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το υφιστάμενο κρεμαστό δίκτυο να 

παραμείνει λειτουργικό έως ότου ηλεκτροδοτηθεί το νέο κρεμαστό δίκτυο.  





 

Σελίδα 73 

 αλλάξει την θέση των pillar ηλεκτροδότησης, εάν κάτι τέτοιο ζητηθεί από την 
Υπηρεσία. Το κόστος του επιπλέον δικτύου, από το νέο Pillar έως το πρώτο  
φωτιστικό σημείο, θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. 

 μεριμνήσει ώστε  όλη η κατασκευή να συνδυάζει την απλότητα με την αρτιότερη 
αισθητικά τελική εικόνα του δικτύου.    

 εγκαταστήσει τα νέα φωτιστικά σημεία ώστε οι αποστάσεις μεταξύ τους, το ύψος 
τοποθέτησης και η θέση τους στον άξονα της εκάστοτε οδού, να είναι σταθερές και 
σε κάθε περίπτωση σε απόλυτη συμφωνία με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση θα διορθώνεται ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας με 
κόστος του Αναδόχου. 
 

Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ 

 Προβλέπεται η προμήθεια 1.000 φωτιστικών σωμάτων και 100 βραχιόνων 
κατάλληλων για την εγκατάσταση σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ. Τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα 
θα παραληφθούν από την Αποθήκη του Δήμου Ιωαννιτών τμηματικά και θα αποδοθούν στον 
Εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ προς εγκατάσταση. Ως εκ τούτου το κόστος της τοποθέτησης δεν 
έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής 

 Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση 115 συνολικά φωτιστικών σωμάτων 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής, που θα αντικαταστήσουν αυτά της οδού Διονυσίου 
Φιλοσόφου καθώς και αυτά στις οδούς Κουντουριώτη, Κάνιγγος και Τσιριγώτη. 

  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η εγκατάσταση φωτισμού ολοκληρώνεται με το  σύστημα τηλεδιαχείρισης. Το 

Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού είναι το σύνολο των υποδομών, των συσκευών, των 

τεχνολογιών επικοινωνιών καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα άμεσης εποπτείας, απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Το σύστημα θα συμβάλλει σημαντικά και αποτελεσματικά: 

 στη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 

 στην έγκαιρη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 

 στη μείωση των εξόδων συντήρησης, 

 στην ομαλή λειτουργία του, 

 στην αποδοτική ενεργειακή διαχείριση, με περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας 

και πόρων 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια (2.649) ασύρματων ελεγκτών όσα δηλαδή 
και τα υπό προμήθεια φωτιστικά σώματα. Κάθε ασύρματος ελεγκτής θα εγκαθίσταται είτε 
στην κορυφή του φωτιστικού σε ειδική βάση τύπου NEMA Socket 7pin C 136.41 ή 
εναλλακτικά θα εντός του φωτιστικού εργοστασιακά.  

Ανά (120) κατά μέσο όρο ασύρματους ελεγκτές θα εγκαθίσταται  ένας Ασύρματος 
Κεντρικός Ελεγκτής (κόμβος) ελέγχου - επικοινωνίας (Gateway). Ο κεντρικός Ελεγκτής 
τοποθετείται σε στεγανό πλαστικό κυτίο τουλάχιστον IP65 πλησίον των πινάκων διανομής ή 
σε κατάλληλα σημεία με σταθερή τροφοδοσία. Ο κεντρικός ελεγκτής 
συλλέγει/συγκεντρώνει τα δεδομένα που προέρχονται από τους ασύρματους ελεγκτές 
φωτιστικών και τα προωθεί στο Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Επιπλέον 
λαμβάνει τις εντολές του χρήστη από το Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου και 
τις προωθεί στους ελεγκτές φωτιστικών. Τα τέλη κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία 
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του ασύρματου κεντρικού ελεγκτή με το Cloud λογισμικό συμπεριλαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι 10 έτη τουλάχιστον.  

Τέλος προβλέπεται η προμήθεια του Λογισμικού Κεντρικής Διαχείρισης από το οποίο 
θα είναι δυνατός ο έλεγχος και η παραμετροποίηση όλων των φωτιστικών της 
εγκατάστασης. Το λογισμικό θα παρέχεται σε μορφή Cloud και θα είναι προσβάσιμο μέσω 
οποιουδήποτε φυλλομετρητή (Browser). Το σύστημα θα επιτρέπει τον απομακρυσμένο 
έλεγχο και την παρακολούθηση μεμονωμένων φωτιστικών αλλά και ομάδων φωτιστικών. 
Θα παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας χρηστών με διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης. 
Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της εγκατάστασης μέσω παρουσίασης 
δεδομένων και συναγερμών, που θα είναι παραμετροποιήσιμοι από το χρήστη. 

 

 

 
Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 
  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
 
 
 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
 

 
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  1.707.395,00  

2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  711.959,84  

2.1. ΟΔΙΚΑ  412.120,84  

2.2. ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  268.130,00  

2.3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  7.400,00  

2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  24.309,00  

 
Εργασίες Προυπολογισμού   2.419.354,84  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  580.645,16  

Γενικό Σύνολο :   3.000.000,00  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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 Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 
  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      

1  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού.   001  
ΝΕΟ  
ΝΕΟ060.20.80.1γ  

Τεμ.  2649  

2  
Ασύρματος κεντρικός ελεγκτής (κόμβος) ελέγχου - επικοινωνίας 
(Gateway).   

002  
ΝΕΟ  
ΝΕΟ060.20.80.1δ  

Τεμ.  23  

3  Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου.   003  
ΝΕΟ  
ΝΕΟ060.20.80.1στ  

Τεμ.  1  

4  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 
70  W χωρίς βραχίονα. (Τύπος Ο )   

004  ΝΕΟ  060.10.40.1α  Τεμ.  393  

5  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 
110  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Ο)   

005  ΝΕΟ  060.10.40.3α  Τεμ.  648  

6  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 
200  W χωρίς βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο).   

006  ΝΕΟ  060.10.40.7α  Τεμ.  193  

7  

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  
(Τύπος Κ).   

007  ΝΕΟ  060.10.40.4α  Τεμ.  300  

8  

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
μορφής  (παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για τοποθέτηση επί 
κορυφής ιστού (post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75  W, θερμοκρασίας 
χρώματος 3000Κ  (Τύπος Α).   

008  ΝΕΟ  060.10.40.8α  Τεμ.  115  

9  

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
ιστούς ΔΕΔΔΗΕ, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 50  W χωρίς βραχίονα, 
θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ ή 4000Κ ( τύπους Δ)   

009  ΝΕΟ  060.10.40.6α  Τεμ.  1000  

10  
Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 
8μ.   

010  ΝΕΟ  060.10.1.2γ  Τεμ.  110  

11  
Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 
12μ.   

011  ΝΕΟ  060.10.1.2δ  Τεμ.  52  

12  Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   012  ΝΕΟ  060.10.40.2α  Τεμ.  27  

13  
Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου 
βραχίονα   

013  ΝΕΟ  060.10.40.2β  Τεμ.  107  

14  
Προμήθεια γαλβανισμένου, βραχίονα, κατάλληλου για 
τοποθέτηση επί ιστού ΔΕΔΔΗΕ   

014  ΝΕΟ  060.10.40.2γ  Τεμ.  100  

 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

 ΟΔΙΚΑ      

1  
Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 
8μ.   

015  ΝΕΟ  060.10.1.2α  Τεμ.  110  

2  
Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί 
ιστού   

016  ΝΕΟ  062.10.17.1β  Τεμ.  167  

3  
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

017  ΝΕΟ  060.10.40.14  Τεμ.  1694  

4  
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού   

018  ΝΕΟ  060.10.40.14α  Τεμ.  275  

5  
Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ.   

019  ΝΕΟ  060.10.1.4β  Τεμ.  140  

6  
Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους 12μ.   

020  ΝΕΟ  060.10.1.4α  Τεμ.  23  

7  
Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους 
μέχρι 12,0 m.  

021  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.2.1  Τεμ.  162  

8  
 Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

022  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.1.1  Τεμ.  388  

9  
Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς 
φωτιστικά   

023  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.4.1  Τεμ.  343  

10  
Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την 
κορυφή εγκατεστημένου ιστού.  

024  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.3.1  Τεμ.  143  

11  
Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή 
του ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.   

025  ΝΕΟ  062.10.16.1α  Τεμ.  462  
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

12  
Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα. Για μονό 
βραχίονα.  

026  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.17.1  

Τεμ.  91  

13  
 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα, για διπλό 
βραχίονα.  

027  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.17.2  

Τεμ.  41  

14  
Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του 
μήκους του   

028  ΤΗΣ  062.10.17.1
α
  Τεμ.  68  

15  Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   029  ΤΗΣ  062.20.30
α
  Τεμ.  178  

16  
Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης 
καταργούμενου ιστού οδοφωτισμού   

030  ΤΗΣ  022.15.1
α
  Τεμ.  267  

17   Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων  031  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

Τεμ.  5  

18  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων,  40x40 cm  032  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

Τεμ.  194  

19  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   033  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1  m  2073,5  

20  Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   034  ΝΕΟ  00Γ.Δ.10  m  2017  

21  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   035  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-51  m  60  

22  
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE).  διαμέτρου DN 63 
mm  

036  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

m  150  

23  
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm².  

037  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

m  110  

24  Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 10 mm².  038  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

m  110  

25  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

039  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4  m3  38,1  

26  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  

040  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.2  m2  427  

27  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C  

041  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3  Kg  637,69  

28  
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, με την 
προμήθεια φυτικής γης.   

042  ΝΕΟ  Α5α  m3  133  

 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ      

1  
Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

043  ΝΕΟ  060.10.40.15  Τεμ.  345  

2  
Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού 
και δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

044  ΝΕΟ  060.10.40.17  Τεμ.  309  

3  
Προμήθεια και τοποθέτηση ιστού στήριξης κρεμαστού δικτύου 
ύψους 7,5μ.   

045  ΝΕΟ  060.10.40.18  Τεμ.  10  

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ      

1  
Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 
12 m, επί τόπου του έργου   

046  ΝΕΟ  062.10.15.1β  Τεμ.  115  

2  
Ρητίνη [τζέλ] στεγανοποίησης ακροκιβωτίων εντός φρεατίων 
επίσκεψης οδοφωτισμού   

047  ΝΕΟ  062.10.38  Τεμ.  20  

 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

1  
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 
χτ.  

048  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

m  624  

2  
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). διαμέτρου DN 90 mm  

049  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12  

m  100  

3  Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm   050  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.31  

Τεμ.  22  

4  
Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και 
αντικατάσταση της θύρας.   

051  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.37  Τεμ.  15  

5  Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς).   052  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.36  Τεμ.  30  

6  
 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα άλλης 
μορφής (εκτός της κυλινδρικής).  

053  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.21.2  

Τεμ.  50  

7  
Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής 
μορφής.  

054  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.21.1  

Τεμ.  50  

8  
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για ένα φωτιστικό 
σώμα.  

055  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.1  

Τεμ.  8  

9  
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για δύο φωτιστικά 
σώματα.  

056  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.2  

Τεμ.  200  
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Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
Α.Τ. 01  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού 

 
Το σύνολο των τεμαχίων των άρθρων Α.Τ.4 έως Α.Τ.9   
Σύνολο 2.649 τεμάχια 
 
Α.Τ. 02  Ασύρματος κεντρικός ελεγκτής (κόμβος) ελέγχου - επικοινωνίας (Gateway).   

 
Ένας ασύρματος ελεγκτής κόμβου περίπου ανά 120 φωτιστικά σώματα, δηλαδή  
Σύνολο 23 τεμάχια 
 
Α.Τ. 03  Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου.   

 
Ένα λογισμικό στο σύνολο του συστήματος τηλεδιαχείρισης  
Σύνολο 1 τεμάχιο 
 
Α.Τ. 04  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς βραχίονα. (Τύπος Ο)  ΝΕΟ  060.10.40.1α  

 
Οδός Τεμ. Κάναβος 

ΣΩΜΑΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 6 Ο-53 

ΣΑΡΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ + ΣΒΩΛΟΥ 12 Ο-51 

ΚΑΛΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 4 Ο-22 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 2 15 Ο-2 

ΘΑΡΥΠΑ 3 Ο-15 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΜΟΝΟ 27 Ο-20 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ 95 Ο-28 

ΤΖΟΓΙΑ ΑΛΣΟΣ 3 Ο-54 

ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ 4 Ο-36 

ΠΛΑΤΕΙΑ Ν ΙΩΑΝΝΗ 7 Ο-46 

ΤΡΙΤΣΗ - ΑΓ ΝΑΠΑΣ (& ΚΑΘΕΤΗ) - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 Ο-55 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1 8 Ο-1 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΜ. 7 Ο-3 

ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 18 Ο-4 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ 20 Ο-6 

ΓΕΡΑΚΑΡΗ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 Ο-11 

ΜΕΣΣΑΡΕ ΚΕΝΑΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ 22 Ο-33 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 3 Ο-57 

ΜΟΛΟΣΣΩΝ 7 Ο-35 

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 15 Ο-25 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ - ΠΑΣΧΙΔΗ 65 Ο-26 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 6 Ο-34 
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ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΛΙΝΑΣ 11 Ο-56 

ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 9 Ο-61 

ΣΥΝΟΛΟ 393  

 
Α.Τ. 05 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Ο)   ΝΕΟ  060.10.40.3α 
 

Οδός Τεμ. Κάναβος 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΠΛΟ 12 Ο-8 

ΔΟΜΠΟΛΗ ΔΙΠΛΟ 11 Ο-12 

ΙΚΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ο-17 

ΚΑΛΙΑΦΑ - ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ - ΑΡΑΠΗ 17 Ο-23 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 7 Ο-37 

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ (2) 3 Ο-42 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 7 Ο-44 

ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 6 Ο-50 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 12 Ο-5 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Θ 4 Ο-16 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 20 Ο-30 

ΣΟΥΛΙΟΥ 21 Ο-52 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2 ΔΙΠΛΟ 10 Ο-21 

ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 27 Ο-24 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 12Μ 42 Ο-18 

ΠΟΥΛΙΤΣΑ 3 Ο-47 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 44 Ο-10 

ΔΟΜΠΟΛΗ ΜΟΝΟ 28 Ο-13 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ 64 Ο-40 

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ (1) 48 Ο-41 

ΠΥΡΣΙΝΕΛΑ 12 Ο-48 

ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 30 Ο-7 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟ 6 Ο-9 

ΜΑΚΗ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ 7 Ο-29 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΠΛΟ 10 Ο-45 

ΡΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  6 Ο-49 

ΠΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 3 Ο-43 

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 77 Ο-59 

ΜΕΣΣΑΡΕ ΚΕΝΑΝ 79 Ο-32 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΟΣ C3 PLEKTA 26 Ο-39 

ΣΥΝΟΛΟ 648  
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Α.Τ. 06  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 111-200W χωρίς βραχίονα. (Τύπος Ο)  ΝΕΟ  060.10.40.7α  

 
Οδός Τεμ. Κάναβος 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΟΣ (C3) ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ 10 Ο-38 

ΠΑΛΑΣΚΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 23 Ο-60 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΟΥ 21 Ο-27 

ΧΑΤΖΗΠΕΛΛΕΡΕΝ 5 Ο-58 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 9Μ 15 Ο-19 

ΔΩΔΩΝΗΣ 93 Ο-14 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 Ο-31 

ΣΥΝΟΛΟ 193  

 
Α.Τ. 07  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ) 
ΝΕΟ  060.10.40.4α  

 
Οδός Τεμ. Κάναβος 

Ν. ΖΕΡΒΑ 25 Κ-2 

ΣΜΥΡΝΗΣ 6 Κ-3 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8 Κ-2 

ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ  13 Κ-3 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 13 Κ-2 

ΑΡYΒΑ  17 Κ-3 

ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 4 Κ-3 

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 14 Κ-3 

ΠΡΕΜΕΤΗΣ  4 Κ-3 

ΑΛ. ΠΑΛΛΗ 4 Κ-3 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 8 Κ-3 

ΡΩΜΑ 13 Κ-2 

ΚΑΛΟΥΔΗ 7 Κ-3 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 4 Κ-1 

ΑΙΑΚΙΔΩΝ 15 Κ-3 

ΡΙΖΑΡΗ 9 Κ-3 

ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ 4 Κ-3 

ΧΡΗΣΤΙΔΗ 3 Κ-3 

ΜΟΛΟΣΣΩΝ 2 Κ-3 

ΣΙΜΙΤΕΛΟΥ  6 Κ-3 

ΚΥΡΓΙΟΥ  5 Κ-2 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 9 Κ-2 

ΣΟΥΡΛΑ 6 Κ-3 
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ΚΟΥΓΚΙΟΥ 4 Κ-1 

ΦΡΟΝΤΖΟΥ 9 Κ-2 

ΔΑΓΚΛΗ 8 Κ-2 

ΑΣΩΠΙΟΥ 6 Κ-3 

ΣΙΝΑ 7 Κ-3 

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 9 Κ-3 

ΣΤΑΔΙΟΥ 6 Κ-3 

ΣΑΧΙΝΗ 6 Κ-3 

ΔΟΣΙΟΥ 9 Κ-3 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥ 12 Κ-1 

ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 5 Κ-3 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 Κ-3 

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9 Κ-1 

ΣΥΝΟΛΟ 300  

 
Α.Τ. 08  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  (παραδοσιακού τύπου), 
κατάλληλα για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού (post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75W, θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ  (Τύπος Α).   
ΝΕΟ  060.10.40.8α 

 
Οδός Τεμ. Κάναβος 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ  7 Α-1 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΗ 10 Α-2 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ  87 Α-3 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 11 Α-4 

ΣΥΝΟΛΟ  115  

 
Α.Τ. 09  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 50W χωρίς βραχίονα, θερμοκρασίας 
χρώματος 3000Κ ή 4000Κ ( τύπους Δ)  ΝΕΟ  060.10.40.6α 

 
Τα φωτιστικά σώματα αυτού του τύπου, θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Ιωαννιτών. 
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι το τέλος της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
αποθήκευση τους σε ιδιωτικό χώρο. 
 
Σύνολο 1000 τεμ.  

 
Α.Τ. 10 Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.  ΝΕΟ  060.10.1.2γ 

 
Οδός Τεμ. 

Κάλβου  4 

Αγίου Κοσμά 8 

Θαρύπα 3 

Τζόγια άλσος 3 

Μπαλάνου Κοσμά 4 
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Γερακάρη-Μιχ. Αγγγέλου-Μιχαηλίδη 13 

Τσιρογιάννη 3 

Χρηστοβασίλη 9 

Σαλαμάγκα-Αράπη- Καλιάφα- τμήμα Ακαδημίας 17 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 11 

Κάτσαρη 27 

Πουλίτσα 3 

Χατζηπελλερέν  5 

Σύνολο  110 

 
 
Α.Τ. 11  Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 12μ.   

 
Οδός Τεμ. 

Λ. Δωδώνης 52 

Σύνολο  52 

Α.Τ. 12 Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα  ΝΕΟ  060.10.40.2α 

 
Οδός Τεμ. 

Θαρύπα  3 

Τρίτση-Αγ. Νάπας  (& κάθετη) - Φωτοπούλου 11 

Τσαλδάρη Λίνας-πλατεία Ειρήνης 2 

Λ. Δωδώνης 11 

Σύνολο  27 

 
Α.Τ. 13 Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα  ΝΕΟ 060.10.40.2β  

 
Οδός Τεμ. 

Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 16 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 20 

Γεωργίου Παπανδρέου  30 

Λ. Δωδώνης 41 

Σύνολο  66 

 
Α.Τ. 14 Προμήθεια γαλβανισμένου, βραχίονα, κατάλληλου για τοποθέτηση επί ιστού ΔΕΔΔΗΕ  
ΝΕΟ 060.10.40.2γ 

 
Οι βραχίονες αυτού του τύπου, θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου Ιωαννιτών. 
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι το τέλος της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
αποθήκευση τους σε ιδιωτικό χώρο. 
 
Σύνολο 100 τεμ.  
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΟΔΙΚΑ 
 

Α.Τ.  015 Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.  ΝΕΟ  060.10.1.2α 
 

Οδός Τεμ. 

Κάλβου 4 

Αγίου Κοσμά 8 

Θαρύπα  3 

Μπαλάνου Κοσμά 4 

Πουλίτσα 3 

Τζόγια άλσος 3 

Τσιρογιάννη 3 

Χατζηπελλερέν  5 

Χρηστοβασίλη 9 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 11 

Σαλαμάγκα-Αράπη- Καλιάφα- τμήμα Ακαδημίας 17 

Γερακάρη-Μιχ. Αγγγέλου-Μιχαηλίδη 13 

Κάτσαρη 27 

Σύνολο  110 

 
Α.Τ. 016  Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί ιστού  ΝΕΟ  062.10.17.1β 
 

Οδός Τεμ. 

Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 16 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 20 

Γεωργίου Παπανδρέου  120 

Βελισσαρίου 1 

Λοιποί δρόμοι  10 

Σύνολο  167 
 

 

Α.Τ.  017 Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο οδοφωτισμού  ΝΕΟ  
060.10.40.14 
 

Οδός Τεμ. 

Σύμφωνα με  άρθρο με Α.Τ.01 393 

Σύμφωνα με  άρθρο με Α.Τ.02 648 

Σύμφωνα με  άρθρο με Α.Τ.03 193 

Σύμφωνα με  άρθρο με Α.Τ.04 300 

Σύμφωνα με  άρθρο με Α.Τ.05 115 

Κοραή  8 

Τζαβέλα 12 
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Σαμουήλ 11 

Μ. Αγγέλου 4 

Ολπαρχιγού Πουτέτση 4 

Σταδίου  3 

Νότη Μπότσαρη 3 

Σύνολο  1694 

 
Α.Τ. 018  Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο οδοφωτισμού  ΝΕΟ  
060.10.40.14α  
 

Οδός Τεμ. 

Γεωργίου Παπανδρέου  64 

Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου  40 

8ης Μεραρχίας -Β. Ηπείρου και Ενδιάμεσος κόμβος  38 

Μ. Αλεξάνδρου  23 

Σύμφωνα με το άρθρο με Α.Τ. 011 110 

Σύνολο  275 

 
Α.Τ. 019 Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους έως 
9μ. 
ΝΕΟ  060.10.1.4β  

Οδός Τεμ. 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 11 

Σαλαμάγκα-Αράπη- Καλιάφα- τμήμα Ακαδημίας 17 

Γερακάρη-Μιχ. Αγγγέλου-Μιχαηλίδη 13 

8ης Μεραρχίας -Β. Ηπείρου και Ενδιάμεσος κόμβος 22 

Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 20 

Γεωργίου Παπανδρέου 30 

Κατσάρη Γ.  27 

Σύνολο  140 

 
 
 
Α.Τ. 20 Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους 12μ.  
ΝΕΟ  060.10.1.4α 

Οδός Τεμ. 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή Δοσιθέου Φιλίτου ως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

23 

Σύνολο  23 
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Α.Τ. 21 Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 12,0 m. ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.2.1 
 

Οδός Τεμ. 

Μακαρίου Αρχιεπισκόπου  21 

Μιχαηλίδη 6 

Μολοσσών  3 

Μπαλάνου Κοσμά 4 

Σακελαρίου  5 

Τσαλδάρη Λίνας πλατεία Ειρήνης 3 

Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 18 

Γεωργίου Παπανδρέου 31 

Κατσάρη Γ.  35 

Βηλάρα 36 

Σύνολο  162 

 
Α.Τ. 22 Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 
14,00 m.  
ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.1.1 
 

Οδός Τεμ. 

Αγίου Κοσμά νησίδα 8 

Βογιάνου στρατηγού 60 

Δωδώνης 52 

Θαρύπα  3 

Ίκκου Γεωργίου 4 

Ιωαννίνων [Ανατολή] 22 

ΚΑ Φεβρουαρίου [2 πλεκτό] 18 

Κάλβου Ανδρέα  4 

Μάκη Καλούτσιανη  6 

Νικοπόλεως  36 

Παλάσκα-Βοτανικός 20 

Παπούλια [ποδηλατόδρομος] 46 

Παύλου Μελά [διπλό] 7 

Πουλίτσα  5 

Ρώμα Αλεξάνδρου 4 

Τζόγια Άλσος 3 

Τρίτση -Αγίας Νάπας -κάθετη Φωτοπούλου 11 

Τσιρογιάννη 3 

Χατζηπελερρέν  13 

Χρηστοβασίλη  27 
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Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 17 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 12 

Γεωργίου Παπανδρέου 7 

Σύνολο  388 

 
Α.Τ. 23 Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.4.1  
 

Οδός Τεμ. 

Αγίου Κοσμά  8 

Βελισσαρίου  1 

Δωδώνης 93 

Θαρύπα  3 

ΚΑ Φεβρουαρίου 2 πλεκτό 18 

Κάλβου Ανδρέα  4 

Μάκη Καλούτσιανη  6 

Κενάν Μεσσαρέ Παράδρομοι  28 

Κοσμά Μπαλάνου 4 

Νικοπόλεως C3 πλεκτά 36 

Παπούλια ποδηλατόδρομος 1 46 

Παπούλια ποδηλατόδρομος 2 3 

Παύλου Μελά διπλό   6 

Ρώμα Αλέξανδρου  4 

Σακελαρίου  5 

Τρίτση-Αγίας Νάπας (& κάθετη Φωτοπούλου) 11 

Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 18 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 

Γεωργίου Παπανδρέου 38 

Σύνολο  343 

 

Α.Τ. 24 Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου 
ιστού 
ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.3.1 
 

Οδός Τεμ. 

Αγίου Κοσμά 1 

Ίκκου Γεωργίου  4 

Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 18 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 44 

Γεωργίου Παπανδρέου 76 

Σύνολο  143 

 





 

Σελίδα 88 

Α.Τ. 025 Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του ιστού, με 
αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.  ΝΕΟ  
062.10.16.1α 
 

Οδός Τεμ. 

Αγίου Κοσμά [νησίδα] 17 

Άρη Βελουχιώτη 18 

Βελισσαρίου  12 

Δόμπολη [διπλό] 7 

Δόμπολη [μονό] 28 

ΚΑ Φεβρουαρίου  [1 μονό] 27 

ΚΑ Φεβρουαρίου  [2 πλεκτό] 10 

Κομνηνών  15 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου  50 

Μαυρογιάννη 20 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 28 

Κενάν Μεσσαρέ [παράδρομοι] 22 

Μολοσσών 7 

Μπαλάνου Κοσμά 4 

Νικοπόλεως [πλεκτά] 36 

Παπούλια [ποδηλατόδρομος 1] 40 

Παπούλια [ποδηλατόδρομος 2] 3 

Παύλου Μελά 1 7 

Παύλου Μελά διπλό  10 

Πλατεία Ιωάννη 7 

Τσαλδάρη Λίνας-Πλατεία Ειρήνης 7 

Μεραρχίας- Β. Ηπείρου- Ενδιάμεσος κόμβος 22 

Γεωργίου Παπανδρέου 30 

Λοιποί δρόμοι  35 

Σύνολο  462 

 
Α.Τ. 26 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα για μονό βραχίονα ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.17.1 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί  91 

Σύνολο  91 

 
Α.Τ. 27 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα, για διπλό βραχίονα ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.17.2 
 

Οδός Τεμ. 

Δωδώνης 41 

Σύνολο  41 
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Α.Τ. 28 Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του μήκους του ΝΕΟ  
062.10.17.1α 

 

Οδός Τεμ. 

Άρη Βελουχιώτη 18 

Δόμπολη διπλό  11 

Δόμπολη μονό  28 

Σουλίου  11 

Σύνολο  68 

 
Α.Τ. 29 Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  ΝΕΟ  062.20.30α 
 

Οδός Τεμ. 

Ίκκου Γεωργίου  4 

Ιωαννίνων Ανατολή 9Μ 22 

Μάκη Καλούτσιανη 6 

ΚΑ Φεβρουαρίου  [2 πλεκτό] 18 

Κενάν Μεσσαρέ παράδρομοι  6 

Νικοπόλεως C3 πλεκτά 36 

Παλάσκα Βοτανικός 20 

Παύλου Μελά διπλό  6 

Ρώμα Αλεξάνδρου  4 

Σακελαρίου  5 

Τρίτση-Αγίας Νάπας (& κάθετη Φωτοπούλου) 11 

Χατζηπελερρέν  13 

Χρηστοβασίλη  27 

Σύνολο  178 

 
Α.Τ. 30 Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου ιστού οδοφωτισμού  
ΝΕΟ  022.15.1α 
 

Οδός Τεμ. 

Αγίου Κοσμά 2 (Νησίδα) 8 

Βογιάνου στρατηγού  60 

Ίκκου Γεωργίου  4 

Ιωαννίνων Ανατολή 9Μ 22 

ΚΑ Φεβρουαρίου  πλεκτό  18 

Μάκη Καλούτσιανη  6 

Κενάν Μεσσαρέ παράρδομοι  6 

Μιχαηλίδη 6 

Μολοσσών  3 
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Νικοπόλεως C3 πλεκτά 36 

Παλάσκα Βοτανικός  20 

Παύλου Μελά διπλό  6 

Ρώμα Αλέξανδρου  4 

Σακελαρίου  5 

Τρίτση-Αγίας Νάπας (& κάθετη Φωτοπούλου) 11 

Τσαλδάρη Λίνας – Πλατεία Ειρήνης  3 

Χατζηπελερρέν 13 

Χρηστοβασίλη 27 

Όπου απαιτηθεί  9 

Σύνολο  267 

 
Α.Τ. 31 Πίλλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.80.2 
 

Οδός Τεμ. 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή με Δοσιθέου Φιλίτου ως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

1 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

1 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 1 

Γεωργίου Παπανδρέου  1 

Σαλαμάγκα-Αράπη-Καλιάφα-Τμήμα Ακαδημίας  1 

Σύνολο  5 

 
Α.Τ. 32 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, 40x40 cm ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.85.1 
 

Οδός Τεμ. 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή με Δοσιθέου Φιλίτου ως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

60 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

22 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 22 

Γεωργίου Παπανδρέου  40 

Όπου απαιτηθεί 50 

Σύνολο  194 

 
Α.Τ. 33 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1 
 

Οδός m. 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 560 

Σαλαμάγκα-Αράπη-Καλιάφα-Τμήμα Ακαδημίας  20 

Γερακάρη -Μιχ Αγγέλου-Μιχαηλίδη 940 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή με Δοσιθέου Φιλίτου ως 120 
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Δημουλίτσα Πατατούκου) 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

60 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 193,5 

Γεωργίου Παπανδρέου 180 

Σύνολο  2.073,5 

 
Α.Τ. 34 Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm  ΝΕΟ  00Γ.Δ.10 
 

Οδός m. 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 560 

Σαλαμάγκα-Αράπη-Καλιάφα-Τμήμα Ακαδημίας  20 

Γερακάρη -Μιχ Αγγέλου-Μιχαηλίδη 940 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή με Δοσιθέου Φιλίτου ως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

120 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

60 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 192 

Γεωργίου Παπανδρέου 180 

Σύνολο  2.017 

 
Α.Τ. 35 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-51 
 

Οδός m. 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

20 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 20 

Γεωργίου Παπανδρέου 20 

Σύνολο  60 

 
Α.Τ. 36 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο 
(HDPE).  διαμέτρου DN 63 mm  ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.11 
 

Οδός m. 

Όπου απαιτηθεί 150 

Σύνολο  150 

 
Α.Τ. 37 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 4 x 10 mm² ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.41.4 
 

Οδός m. 

Όπου απαιτηθεί 110 

Σύνολο  110 
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Α.Τ. 38 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 10 mm²  ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.48.2 
 

Οδός m. 

Όπου απαιτηθεί 110 

Σύνολο  110 

 
Α.Τ. 39 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4 
 

Οδός m3 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 10 

Γερακάρη -Μιχ Αγγέλου-Μιχαηλίδη 26,50 

Όπου απαιτηθεί 1,6 

Σύνολο  38,1 

 
Α.Τ. 40  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm   ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.2 
 

Οδός m2 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 12 

Σαλαμάγκα-Αράπη-Καλιάφα-Τμήμα Ακαδημίας  10 

Γερακάρη -Μιχ Αγγέλου-Μιχαηλίδη 225 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή με Δοσιθέου Φιλίτου ως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

10 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

20 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 20 

Γεωργίου Παπανδρέου 40 

Όπου απαιτηθεί 90 

Σύνολο 427 

 
Α.Τ. 41  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C   
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3  
 

Οδός kg 

Μπιζανίου-Θεοδωρίδη 210 

Γερακάρη -Μιχ Αγγέλου-Μιχαηλίδη 437,69 

Σύνολο  647,69 

 

Α.Τ. 42  Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, με την προμήθεια φυτικής 
γης ΝΕΟ  Α5α 
 

Οδός m3 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

190 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 66 
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Γεωργίου Παπανδρέου 331 

Σύνολο  133 

 

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
Α.Τ. 43  Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού  ΝΕΟ  
060.10.40.15 
 
 

Οδός Τεμ. 

Σύνολο οδών του Α.Τ. 4 300 

ΚΟΡΑΗ 8 

ΣΑΜΟΥΗΛ 11 

ΤΖΑΒΕΛΑ 12 

ΣΤΑΔΙΟΥ 3 

ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 

ΠΟΥΤΕΤΣΗ 4 

Μ. ΑΓΓΕΛΟΥ 3 

Σύνολο  345 

 
Α.Τ. 44  Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και δικτύου 
εορταστικού φωτισμού.  ΝΕΟ  060.10.40.17 
 

Οδός Τεμ. 

Χρυσοχόου Μιχαήλ 1 

Φεραίου Ρήγα 3 

Ελιγιά Γιοσέφ 1 

Μπιζανίου 10 

Αγίας Μαρίνης 1 

Σιμιτέλου 4 

Σούρλα Ευριπίδη 4 

Κουγκίου 5 

Ρώμα Αλεξάνδρου 13 

Αιακιδών 16 

Ριζάρη Αφών 8 

Μολοσσών 2 

Σικελιανού Αγγέλου  5 

Κρυστάλλη Κώστα 1 

Σινά Αφών 3 

Ζωσιμάδων 6 

Ασωπίου  5 

Κοραή Αδαμαντίου  8 
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Δαγκλή Παναγιώτη 5 

Φρόντζου Κώστα 5 

Μπότσαρη Νότη  2 

Τζαβέλλα Φώτου  12 

Πουτέτση Οπλαρχηγού  4 

Σταδίου 7 

Σακελαρίου Σμηναγού 1 

Δοσίου Νικολάου  5 

Σμύρνης 7 

Δούκα Νεοφύτου  5 

Ζέρβα Ναπολέοντα 25 

Αγίων Σαράντα 1 

Καψωμένου Στυλιανού 5 

Αρύβα 7 

Καραόλη Δημητρίου 5 

Καποδιστρίου Ιωάννη  14 

Ακαδημίας 7 

Λαμπρίδη Ιωάννη 6 

Ζωγράφου Ελένης  9 

Χατζή-Πελλερέν Γεωργίου 6 

Καλούδη Γεωργίου και Φερενίκης 7 

Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος 1 

Γεωγράφου Μελετίου  13 

Φιλίτου Δοσιθέου  7 

Τεπελενίου 6 

Δεσποτάτου Ηπείρου  8 

Σταυρίδη Γεωργίου  9 

Σαμουήλ 11 

Σακελαρίδη Στέργιου  1 

Μοσχοπόλεως 4 

Χατζημιχάλη Αγγελικής 2 

Πινδάρου 1 

Αγίας Αικατερίνης 1 

Κύργιου Γεωργίου 4 

Σύνολο  309 
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Α.Τ. 45  Προμήθεια και τοποθέτηση ιστού στήριξης κρεμαστού δικτύου ύψους 7,5μ.  ΝΕΟ  
060.10.40.18 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 10 

Σύνολο  10 

 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Α.Τ. 46  Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, επί τόπου του 
έργου   
ΝΕΟ  062.10.15.1β 
 

Οδός Τεμ. 

Κουντουριώτη 7 

Κάνιγγος - Κρυστάλλη 10 

Διονυσίου Φιλοσόφου-Πλατεία Μαβίλη  87 

Τσιριγώτη  11 

Σύνολο  115 

 
Α.Τ. 47 Ρητίνη [τζέλ] στεγανοποίησης ακροκιβωτίων εντός φρεατίων επίσκεψης οδοφωτισμού 
ΝΕΟ  062.10.38 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί  20 

Σύνολο  20 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α.Τ. 48 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ. ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.2 
 

Οδός m. 

Μ. Αλεξάνδρου (από συμβολή με Δοσιθέου Φιλίτου ως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

120 

8ης Μεραρχίας (400m)-  Β. Ηπείρου (230m) & Ενδιάμεσος 
κόμβος (190m) 

60 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (370m) 192 

Γεωργίου Παπανδρέου 180 

Όπου απαιτηθεί 68 

Σύνολο  624 
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Α.Τ. 49 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE). διαμέτρου DN 90 
mm  
ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.12 
 

Οδός m. 

Όπου απαιτηθεί 100 

Σύνολο  100 

 
Α.Τ. 50 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm   ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.31 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 22 

Σύνολο  22 

 
Α.Τ. 51 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας 
ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.37 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 15 

Σύνολο  15 

 
Α.Τ. 52 Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς) ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.36 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 30 

Σύνολο  30 

 
 
Α.Τ. 53 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός της 
κυλινδρικής)   
ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.21.2 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 50 

Σύνολο  50 

 
Α.Τ. 54 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής  ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.21.1 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 50 

Σύνολο  50 
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Α.Τ. 55 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για ένα φωτιστικό σώμα ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.1 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 8 

Σύνολο  8 

 
Α.Τ. 56 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για δύο φωτιστικά σώματα ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.2 
 

Οδός Τεμ. 

Όπου απαιτηθεί 200 

Σύνολο  200 

 
 
 
 
 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
 

Ε Λ Ε Χ Θ Η Κ Ε 
 
 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 
 

Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 

Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 

Σελίδα 98 

 Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 
  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

        

1  Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού.   
ΝΕΟ  
ΝΕΟ060.2
0.80.1γ  

001  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  2649  130  344.370,00   

2  
Ασύρματος κεντρικός ελεγκτής 
(κόμβος) ελέγχου - επικοινωνίας 
(Gateway).   

ΝΕΟ  
ΝΕΟ060.2
0.80.1δ  

002  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  23  3700  85.100,00   

3  
Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης 
και ελέγχου.   

ΝΕΟ  
ΝΕΟ060.2
0.80.1στ  

003  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  1  21000  21.000,00   

4  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED),  
ισχύος έως 70  W χωρίς 
βραχίονα. (Τύπος Ο )   

ΝΕΟ  
060.10.40.
1α  

004  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  393  445  174.885,00   

5  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος 71 - 110  W χωρίς 
βραχίονα  (Τύπος Ο)   

ΝΕΟ  
060.10.40.
3α  

005  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  648  500  324.000,00   

6  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο).   

ΝΕΟ  
060.10.40.
7α  

006  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  193  730  140.890,00   

7  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού κατάλληλο  για 
τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος έως 70  W χωρίς 
βραχίονα  (Τύπος Κ).   

ΝΕΟ  
060.10.40.
4α  

007  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  300  600  180.000,00   

8  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού, ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής μορφής  
(παραδοσιακού τύπου), 
κατάλληλα για τοποθέτηση επί 
κορυφής ιστού (post top), με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος έως 75  W, 
θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ  
(Τύπος Α).   

ΝΕΟ  
060.10.40.
8α  

008  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  115  750  86.250,00   

9  

Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού, κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ, 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), 
ισχύος έως 50  W χωρίς 
βραχίονα, θερμοκρασίας 
χρώματος 3000Κ ή 4000Κ ( 
τύπους Δ)   

ΝΕΟ  
060.10.40.
6α  

009  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  1000  268  268.000,00   

10  
Προμήθεια χαλύβδινου, 
βαμμένου ιστού οδοφωτισμού 
ύψους 8μ.   

ΝΕΟ  
060.10.1.2
γ  

010  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  110  290  31.900,00   

11  
Προμήθεια χαλύβδινου, 
βαμμένου ιστού οδοφωτισμού 
ύψους 12μ.   

ΝΕΟ  
060.10.1.2
δ  

011  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  52  600  31.200,00   

12  
Προμήθεια μονού 
γαλβανισμένου, βαμμένου 
βραχίονα   

ΝΕΟ  
060.10.40.
2α  

012  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  27  70  1.890,00   

Σε μεταφορά: 1.689.485,00 0,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 1.689.485,00 0,00 

13  
Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού 
γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   

ΝΕΟ  
060.10.40.
2β  

013  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  107  130  13.910,00   

14  
Προμήθεια γαλβανισμένου, βραχίονα, 
κατάλληλου για τοποθέτηση επί ιστού 
ΔΕΔΔΗΕ   

ΝΕΟ  
060.10.40.
2γ  

014  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  100  40  4.000,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    1.707.395,00  1.707.395,00  

 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

        

 2.1. ΟΔΙΚΑ          

1  
Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου 
ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   

ΝΕΟ  
060.10.1.2
α  

015  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  110  80  8.800,00   

2  
Εργασία τοποθέτησης 
γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, 
επί ιστού   

ΝΕΟ  
062.10.17.
1β  

016  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  167  30  5.010,00   

3  
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού 
σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

ΝΕΟ  
060.10.40.
14  

017  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  1694  36  60.984,00   

4  
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού 
σώματος σε νέο δίκτυο οδοφωτισμού   

ΝΕΟ  
060.10.40.
14α  

018  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  275  36  9.900,00   

5  
Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη 
για χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού 
ύψους έως 9μ.   

ΝΕΟ  
060.10.1.4
β  

019  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  140  850  119.000,00   

6  
Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη 
για χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού 
ύψους 12μ.   

ΝΕΟ  
060.10.1.4
α  

020  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  23  900  20.700,00   

7  
Αφαίρεση και απομάκρυνση 
τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.2.1  

021  
ΗΛΜ 100 
100,00% 

Τεμ.  162  75  12.150,00   

8  
 Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών 
φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.1.1  

022  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  388  70  27.160,00   

9  
Αφαίρεση βραχιόνα από 
τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς 
φωτιστικά   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.4.1  

023  ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ.  343  20  6.860,00   

10  
Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  
από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.3.1  

024  ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ.  143  27,5  3.932,50   

11  

Μερική ανακαίνιση του 
γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική 
βαφή του ιστού, με αφαίρεση, 
μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους 
μέχρι 12μ.   

ΝΕΟ  
062.10.16.
1α  

025  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  462  150  69.300,00   

12  
Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος 
βραχίονα. Για μονό βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.17.1  

026  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  91  16,5  1.501,50   

13  
 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος 
βραχίονα, για διπλό βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.17.2  

027  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  41  19  779,00   

14  
Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, 
με τη μεταβολή του μήκους του   

ΝΕΟ  
062.10.17.
1α  

028  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  68  30  2.040,00   

15  
Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας 
καλωδίων   

ΝΕΟ  
062.20.30
α  

029  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  178  35  6.230,00   

16  
Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην 
βάση στήριξης καταργούμενου ιστού 
οδοφωτισμού   

ΝΕΟ  
022.15.1α  

030  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

Τεμ.  267  50  13.350,00   

17  
 Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ 
αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.2  

031  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  5  2750  13.750,00   

18  
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων,  40x40 cm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

032  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  194  60  11.640,00   

Σε μεταφορά: 393.087,00 1.707.395,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 393.087,00 1.707.395,00 

19  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Δ-1  

033  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  2073,5  0,9  1.866,15   

20  
Αποκατάσταση οδοστρώματος με 
άσφαλτο πλάτους έως 40cm   

ΝΕΟ  
00Γ.Δ.10  

034  
ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% 
m  2017  1,16  2.339,72   

21  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Β-51  

035  
ΟΔΟ 2921 
100,00% 

m  60  8,8  528,00   

22  

Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE).  
διαμέτρου DN 63 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1
1  

036  ΗΛΜ 5 100,00% m  150  6,4  960,00   

23  

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 
4 x 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

037  
ΗΛΜ 102 
100,00% 

m  110  12,5  1.375,00   

24  
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, 
διατομής 10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.2  

038  
ΗΛΜ 45 
100,00% 

m  110  3,4  374,00   

25  

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. 
Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.5.4  

039  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  38,1  106  4.038,60   

26  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.16.2  

040  
ΟΙΚ 7316 
100,00% 

m2  427  13,5  5.764,50   

27  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.20.3  

041  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  637,69  1,01  644,07   

28  
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός 
αστικών περιοχών, με την προμήθεια 
φυτικής γης.   

ΝΕΟ  Α5α  042  
ΠΡΣ 1620 
100,00% 

m3  133  8,6  1.143,80   

    Αθροισμα Εργασιών :    412.120,84  412.120,84  

 2.2. ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ          

1  
Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου 
κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού   

ΝΕΟ  
060.10.40.
15  

043  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  345  700  241.500,00   

2  
Εργασία αποξήλωσης παλαιού 
κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

ΝΕΟ  
060.10.40.
17  

044  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  309  70  21.630,00   

3  
Προμήθεια και τοποθέτηση ιστού 
στήριξης κρεμαστού δικτύου ύψους 
7,5μ.   

ΝΕΟ  
060.10.40.
18  

045  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  10  500  5.000,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    268.130,00  268.130,00  

 
2.3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

        

1  
Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής 
χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 
επί τόπου του έργου   

ΝΕΟ  
062.10.15.
1β  

046  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  115  60  6.900,00   

2  
Ρητίνη [τζέλ] στεγανοποίησης 
ακροκιβωτίων εντός φρεατίων 
επίσκεψης οδοφωτισμού   

ΝΕΟ  
062.10.38  

047  
ΟΙΚ 7744 
100,00% 

Τεμ.  20  25  500,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    7.400,00  7.400,00  

 2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ          

1  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm 
σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.2  

048  ΗΛΜ 5 100,00% m  624  16  9.984,00   

2  
Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων  από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). διαμέτρου DN 90 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1
2  

049  ΗΛΜ 5 100,00% m  100  7,5  750,00   

3  
Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 
0,40 x 0,40 cm   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.3
1  

050  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  22  60  1.320,00   

Σε μεταφορά: 12.054,00 2.395.045,84 

 
 
 
 





 

Σελίδα 101 

 
 

Εργασίες Προυπολογισμού  2.419.354,84 

Φ.Π.Α. (%) 24,00% 580.645,16 

Γενικό Σύνολο   3.000.000,00 

 
 

 
Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

 
Οι Μελετητές Μηχανικοί 

 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

 
Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

 
Ε Λ Ε Χ Θ Η Κ Ε 

 
 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 
 

Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 

Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 

 

 

3 

 

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 12.054,00 2.395.045,84 

4  
Επισκευή του κυρίως σώματος 
πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και 
αντικατάσταση της θύρας.   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.37  

051  
ΗΛΜ 52 
100,00% 

Τεμ.  15  60  900,00   

5  
Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών 
κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς).   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.36  

052  
ΟΙΚ 7791 
100,00% 

Τεμ.  30  110  3.300,00   

6  
 Αντικατάσταση καλύμματος 
θυρίδας ιστών. Κάλυμμα άλλης 
μορφής (εκτός της κυλινδρικής).  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.21.2  

053  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  50  11,5  575,00   

7  
Αντικατάσταση καλύμματος 
θυρίδας ιστών. Κάλυμμα 
κυλινδρικής μορφής.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.21.1  

054  
ΗΛΜ 101 
100,00% 

Τεμ.  50  9,2  460,00   

8  
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου 
ιστού φωτισμού. Για ένα 
φωτιστικό σώμα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.1  

055  
ΗΛΜ 104 
100,00% 

Τεμ.  8  27,5  220,00   

9  
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου 
ιστού φωτισμού. Για δύο 
φωτιστικά σώματα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.22.2  

056  
ΗΛΜ 104 
100,00% 

Τεμ.  200  34  6.800,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    24.309,00  24.309,00  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑ ΟΔΟ 

 

ΣΩΜΑΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 6τεμ. 

 

ΣΑΡΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ + ΣΒΩΛΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 12τεμ. 

 

ΚΑΛΒΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 4τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.10 4τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 4τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 4τεμ. 

 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1, 2 ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (1) 

Α.Τ. 04 8τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (2) 

Α.Τ. 04 15τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.10 8τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 8τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m (νησίδα) 

Α.Τ.22 8τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 8τεμ. 

Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού 

Α.Τ.24 1τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (νησίδα) 

Α.Τ.25 17τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (νησίδα) 

Α.Τ.30 8τεμ. 

 

ΘΑΡΥΠΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 3τεμ. 
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Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.10 3τεμ. 

Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ.10 3τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 3τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m  

Α.Τ.22 3τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 3τεμ. 

 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΚΑΙ 2 ΠΛΕΚΤΟ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 27τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (πλεκτό) 

Α.Τ. 05 10τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m (πλεκτό) 

Α.Τ.22 18τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 18τεμ 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ (μονό) 

Α.Τ.25 27τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ (πλεκτό) 

Α.Τ.25 10τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (πλεκτό) Α.Τ.29 18τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (πλεκτό) 

Α.Τ.30 18τεμ. 

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 95τεμ. 

Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ. 13 20τεμ. 

Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί ιστού   Α.Τ.16 20τεμ. 

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.18 40τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ. 

Α.Τ.19 20τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 21τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m 

Α.Τ.22 12τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 11τεμ. 

Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού 

Α.Τ.24 44τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 

Α.Τ.25 50τεμ. 
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επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων Α.Τ.31 1τεμ. 

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, 40x40 cm Α.Τ.32 22τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Α.Τ.33 193,5m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   Α.Τ.34 192m. 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Α.Τ.35 20m. 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm    

Α.Τ.40 20m2. 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, με την 
προμήθεια φυτικής γης 

Α.Τ.42 66m3. 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ. 

Α.Τ.48 192m. 

 
ΤΖΟΓΙΑ ΑΛΣΟΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 3τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ. 10 3τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.15 3τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 3τεμ. 

 

ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 4τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ. 10 4τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.15 4τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 4τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 4τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Α.Τ.25 4τεμ. 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 7τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Α.Τ.25 7τεμ. 
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ΤΡΙΤΣΗ - ΑΓ ΝΑΠΑΣ (& ΚΑΘΕΤΗ) – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 20τεμ. 

Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα Α.Τ.12 11τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

Α.Τ.22 11τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 11τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   Α.Τ.29 11τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 11τεμ. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΜ. 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 7τεμ. 

 

ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 18τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ 

Α.Τ.25 18τεμ. 

Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του μήκους του Α.Τ.28 18τεμ. 

 

 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα. 

Α.Τ. 04 20τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.5 12τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 1τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ 

Α.Τ.25 12τεμ. 

 
ΓΕΡΑΚΑΡΗ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα.(Γερακάρη-Μιχαήλ Αγγέλου) 

Α.Τ. 04 6τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (Μιχαηλίδη) 

Α.Τ. 04 6τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.10 13τεμ. 
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Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.15 13τεμ. 

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 4τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ. 

Α.Τ.19 13τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 6τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (Μιχαηλίδη) 

Α.Τ.30 6τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Α.Τ.33 940m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   Α.Τ.34 940m. 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20    

Α.Τ.39 26,50m3 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm    

Α.Τ.40 225m2 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C   

Α.Τ.41 430kg 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού  (Μιχαήλ Αγγέλου) 

Α.Τ.43 3τεμ. 

 
ΜΕΣΣΑΡΕ ΚΕΝΑΝ – ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (παράδρομοι) 

Α.Τ. 04 22τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα.    

Α.Τ.05 79τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά  
(παράδρομοι) 

Α.Τ.23 28τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.  (παράδρομοι) 

Α.Τ.25 22τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (παράδρομοι) Α.Τ.29 6τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (παράδρομοι) 

Α.Τ.30 6τεμ. 

 
 
 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (παράδρομοι) 

Α.Τ. 04 3τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ. 10 3τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ. 15 3τεμ. 

 
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 

Α.Τ. 04 7τεμ. 
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βραχίονα (παράδρομοι) 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70W χωρίς βραχίονα   

Α.Τ. 07 2τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 3τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Α.Τ.25 7τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού 

Α.Τ.30 3τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 2τεμ. 

 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (παράδρομοι) 

Α.Τ. 04 15τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Α.Τ. 25 15τεμ. 

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ – ΠΑΣΧΙΔΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (παράδρομοι) 

Α.Τ.04 65τεμ. 

 

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΛΙΝΑΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (παράδρομοι) 

Α.Τ.04 11τεμ. 

Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ.12 2τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ. 21 3τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.   

Α.Τ.25 7τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 3τεμ. 

 
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70W χωρίς 
βραχίονα (παράδρομοι) 

Α.Τ. 04 9τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.10 9τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.15 9τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 27τεμ. 
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Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   Α.Τ.29 27τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 27τεμ. 

 

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟ+ΔΙΠΛΟ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (διπλό) 

Α.Τ. 05 12τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (μονό) 

Α.Τ. 05 6τεμ. 

Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ. 13 16τεμ. 

Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί ιστού   Α.Τ.16 16τεμ. 

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού 

Α.Τ.18 38τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ. 

Α.Τ.19 22τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 18τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 17τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 18τεμ. 

Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού 

Α.Τ.24 18τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.   

Α.Τ.25 22τεμ. 

Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων Α.Τ.31 1τεμ. 

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, 40x40 cm Α.Τ.32 22τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Α.Τ.33 60m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   Α.Τ.34 60m. 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Α.Τ.35 20m. 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm    

Α.Τ.40 20m2 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, με την 
προμήθεια φυτικής γης 

Α.Τ.42 190m3 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ. 

Α.Τ.48 60m 

 

ΔΟΜΠΟΛΗ ΜΟΝΟ + ΔΙΠΛΟ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (διπλό) 

Α.Τ. 05 11τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 

Α.Τ. 05 28τεμ. 
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βραχίονα  (μονό) 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (διπλό) 

Α.Τ.25 7τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.  (μονό) 

Α.Τ.25 28τεμ. 

Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του μήκους του 
(διπλό) 

Α.Τ.28 11τεμ. 

Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του μήκους του 
(μονό) 

Α.Τ.28 28τεμ. 

 

ΙΚΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 6τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ. 22 4τεμ. 

Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού. 

Α.Τ.24 4τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   Α.Τ.29 4τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 4τεμ. 

 
ΚΑΛΙΑΦΑ - ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ - ΑΡΑΠΗ -ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 17τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.10 17τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.15 17τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ.   

Α.Τ.19 17τεμ. 

Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων Α.Τ.31 1τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   Α.Τ.33 20m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   Α.Τ.34 20m. 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Α.Τ.40 10m2 

 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Θ. 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (Μπιζανίου) 

Α.Τ. 05 7τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (Θεοδωρίδη) 

Α.Τ. 05 4τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 

Α.Τ.07 9τεμ. 
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φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.10 11τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 11τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ.   

Α.Τ.19 11τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   Α.Τ.33 560m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   Α.Τ.34 560m. 

Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Α.Τ.39 10m3 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Α.Τ.40 12m2 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C   

Α.Τ.41 210Kg 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 10τεμ. 

 

 

ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ (1) + (2) 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (ποδηλατόδρομος 2) 

Α.Τ. 05 3τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (ποδηλατόδρομος 1) 

Α.Τ. 05 48τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 46τεμ. 

Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά  
(ποδηλατόδρομος 1) 

Α.Τ.23 46τεμ. 

Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά  
(ποδηλατόδρομος 2) 

Α.Τ.23 3τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.  (ποδηλατόδρομος 1) 

Α.Τ.25 40τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.  (ποδηλατόδρομος 2) 

Α.Τ.25 3τεμ. 

 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΟΝΟ + ΔΙΠΛΟ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (μονό) 

Α.Τ. 05 7τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (διπλό) 

Α.Τ. 05 10τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. (διπλό) 

Α.Τ.22 7τεμ. 
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Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά  
(διπλό) 

Α.Τ.23 6τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (μονό) 

Α.Τ.25 7τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (διπλό) 

Α.Τ.25 10τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (διπλό) Α.Τ.29 6τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (διπλό) 

Α.Τ.30 6τεμ. 

 

ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 6τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ. 21 5τεμ. 

Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 5τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   Α.Τ.29 5τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 5τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 1τεμ. 

 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 12τεμ. 

Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί ιστού   Α.Τ. 16 1τεμ. 

Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 1τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Α.Τ.25 12τεμ. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 20τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. 

Α.Τ.25 20τεμ. 

 

ΣΟΥΛΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 21τεμ. 
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ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟ + 2 ΔΙΠΛΟ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 10τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. (2 πλεκτό) 

Α.Τ.22 18τεμ. 

Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   

(2 πλεκτό) 

Α.Τ.23 18τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (μονό) 

Α.Τ.25 27τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (2 πλεκτό) 

Α.Τ.25 10τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων (2 πλεκτό) Α.Τ.29 18τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (2 πλεκτό) 

Α.Τ.30 18τεμ. 

 

 

ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ. 05 27τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.10 27τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 27τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ.   

Α.Τ.19 27τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 35τεμ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 9μ + 12Μ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (12Μ.) 

Α.Τ.05 42τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο) (9Μ.) 

Α.Τ.06 15τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

Α.Τ.22 22τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (9Μ.) Α.Τ.29 22τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (9Μ.) 

Α.Τ.30 22τεμ. 
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ΠΟΥΛΙΤΣΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 3τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.10 3τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 3τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

Α.Τ.22 5τεμ. 

 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 44τεμ. 

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 64τεμ. 

Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ.13 30τεμ. 

Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί ιστού   Α.Τ.16 120τεμ. 

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού 

Α.Τ.18 64τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους έως 9μ. 

Α.Τ.19 30τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 31τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 7τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 38τεμ. 

Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού 

Α.Τ.24 76τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.   

Α.Τ.25 30τεμ. 

Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων Α.Τ.31 1τεμ. 

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, 40x40 cm Α.Τ.32 40τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Α.Τ.33 180m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   Α.Τ.34 180m. 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Α.Τ.35 20m. 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm    

Α.Τ.40 40m2 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, με την 
προμήθεια φυτικής γης 

Α.Τ.42 331m3 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ. 

Α.Τ.48 180m 
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ΠΥΡΣΙΝΕΛΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 12τεμ. 

 

ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 30τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 60τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 60τεμ. 

 

ΜΑΚΗ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 7τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 6τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 6τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (9Μ.) Α.Τ.29 6τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 6τεμ. 

 
ΡΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 6τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 13τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 4τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 4τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (9Μ.) Α.Τ.29 4τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 4τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 13τεμ. 

ΠΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 3τεμ. 
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3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα   

Α.Τ.05 77τεμ. 

 
ΝΙΚΟΠΟΛΕΟΣ C3 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ + C3 PLEKTA 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110W χωρίς 
βραχίονα  (C3 PLEKTA) 

Α.Τ.05 26τεμ. 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο) (C3 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ) 

Α.Τ.06 10τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 36τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά  (C3 
PLEKTA) 

Α.Τ.23 36τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ. (C3 PLEKTA) 

Α.Τ.25 36τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (9Μ.) (C3 PLEKTA) Α.Τ.29 36τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού  (C3 PLEKTA) 

Α.Τ.30 36τεμ. 

 

ΠΑΛΑΣΚΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο) 

Α.Τ.06 23τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Α.Τ.22 20τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων  (9Μ.)  Α.Τ.29 20τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου 
ιστού οδοφωτισμού   

Α.Τ.30 20τεμ. 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο) 

Α.Τ.06 21τεμ. 

ΧΑΤΖΗΠΕΛΛΕΡΕΝ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο)  

Α.Τ.06 5τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   Α.Τ.10 5τεμ. 

Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ Α.Τ.15 5τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

Α.Τ.22 13τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   Α.Τ.29 13τεμ. 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου Α.Τ.30 13τεμ. 
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ιστού οδοφωτισμού   

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 6τεμ. 

 
ΔΩΔΩΝΗΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο)  

Α.Τ.06 93τεμ. 

Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 12μ.   Α.Τ.11 52τεμ. 

Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ.12 11τεμ. 

Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   Α.Τ.13 41τεμ. 

Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  

Α.Τ.22 52τεμ. 

Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   Α.Τ.23 93τεμ. 

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα, για διπλό βραχίονα Α.Τ.27 41τεμ. 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο)  

Α.Τ.06 26τεμ. 

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.18 23τεμ. 

Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 
οδοφωτισμού ύψους 12μ. (Από συμβολή Δοσιθέου Φιλίτου έως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.20 23τεμ. 

Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 
ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.  

Α.Τ.25 28τεμ. 

Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων (Από συμβολή Δοσιθέου 
Φιλίτου έως Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.31 1τεμ. 

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων,  40x40 cm  (Από 
συμβολή Δοσιθέου Φιλίτου έως Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.32 60τεμ. 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  cm  (Από συμβολή Δοσιθέου 
Φιλίτου έως Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.33 120m. 

Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm  cm  
(Από συμβολή Δοσιθέου Φιλίτου έως Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.34 120m. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm cm  (Από συμβολή Δοσιθέου Φιλίτου έως 
Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.10 10m2 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ. cm  
(Από συμβολή Δοσιθέου Φιλίτου έως Δημουλίτσα Πατατούκου) 

Α.Τ.48 120m. 

ΚΟΡΑΗ 
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 8τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.43 8τεμ. 
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Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 8τεμ. 

 

ΤΖΑΒΕΛΑ 
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 12τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.43 12τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 12τεμ. 

 
ΣΑΜΟΥΗΛ  
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 11τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.43 11τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 11τεμ. 

 

ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 4τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.43 4τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 4τεμ. 

 

ΝΟΤΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ  
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 3τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.43 4τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 2τεμ. 

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 25τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 25τεμ. 

 
ΣΜΥΡΝΗΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 6τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 7τεμ. 
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ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 8τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 7τεμ. 

 
 
ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 13τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 9τεμ. 

 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 13τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 14τεμ. 

 

ΑΡYΒΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 17τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 7τεμ. 

 

ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 4τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 14τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 6τεμ. 

 

ΠΡΕΜΕΤΗΣ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 4τεμ. 





 

Σελίδα 119 

 

ΑΛ. ΠΑΛΛΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 4τεμ. 

 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 8τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 

ΚΑΛΟΥΔΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 7τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 7τεμ. 

 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 4τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 

ΑΙΑΚΙΔΩΝ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 15τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 16τεμ. 

 

ΡΙΖΑΡΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 9τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 8τεμ. 

 

ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 4τεμ. 
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ΧΡΗΣΤΙΔΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 3τεμ. 

 
ΜΟΛΟΣΣΩΝ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 2τεμ. 

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m 

Α.Τ.21 3τεμ. 

 
ΣΙΜΙΤΕΛΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 6τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 4τεμ. 

 
ΚΥΡΓΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 5τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 4τεμ. 

 
ΣΟΥΡΛΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 6τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 4τεμ. 

 

ΚΟΥΓΚΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 4τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 
ΦΡΟΝΤΖΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 9τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 

ΔΑΓΚΛΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 

Α.Τ.07 8τεμ. 
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φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 
ΑΣΩΠΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 6τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 

 
ΣΙΝΑ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 7τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 3τεμ. 

 
 
 
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 9τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 9τεμ. 

 
ΣΤΑΔΙΟΥ 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 6τεμ. 

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.17 3τεμ. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου 
οδοφωτισμού   

Α.Τ.43 3τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 7τεμ. 

 

ΣΑΧΙΝΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 6τεμ. 

 
ΔΟΣΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 9τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 5τεμ. 
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ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 12τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 13τεμ. 

 
ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 5τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 6τεμ. 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 11τεμ. 

Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.   

Α.Τ.44 1τεμ. 

 
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

Α.Τ.07 9τεμ. 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  
(παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για τοποθέτηση επί κορυφής 
ιστού (post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75  W, θερμοκρασίας χρώματος 
3000Κ  (Τύπος Α).   

Α.Τ.08 7τεμ. 

Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 
επί τόπου του έργου   

Α.Τ.46 7τεμ. 

 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ – ΚΡΥΣΤΑΛΗ  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  
(παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για τοποθέτηση επί κορυφής 
ιστού (post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75  W, θερμοκρασίας χρώματος 
3000Κ  (Τύπος Α).   

Α.Τ.08 10τεμ. 

Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 
επί τόπου του έργου   

Α.Τ.46 10τεμ. 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ  
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  
(παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για τοποθέτηση επί κορυφής 
ιστού (post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75  W, θερμοκρασίας χρώματος 
3000Κ  (Τύπος Α).   

Α.Τ.08 87τεμ. 
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Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 
επί τόπου του έργου   

Α.Τ.46 87τεμ. 

 
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  
(παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για τοποθέτηση επί κορυφής 
ιστού (post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75  W, θερμοκρασίας χρώματος 
3000Κ  (Τύπος Α).   

Α.Τ.08 11τεμ. 

Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 
επί τόπου του έργου   

Α.Τ.46 11τεμ. 

 
ΒΗΛΑΡΑ  
Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Α.Τ.21 18τεμ. 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
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 Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

  Θέση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Τιμολόγιο Μελέτης  
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΟ 
ΝΕΟ060.20.80.1γ  

Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός ασύρματου 
ελεγκτή, για τον έλεγχο των εγκατεστημένων φωτιστικών. Θα τοποθετείται στην κορυφή του 
φωτιστικού σε ειδική βάση τύπου NEMA Socket 7pin C 136.41 ή εναλλακτικά θα τοποθετείται εντός 
του φωτιστικού εργοστασιακά. Η ασύρματη επικοινωνία θα επιτυγχάνεται μέσω ανοιχτού 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας (π.χ. ZigBee Pro Meshnet / IEEE802.15.4). Ο ελεγκτής θα λαμβάνει και θα 
προωθεί εντολές προς το φωτιστικό (On/Off/Dimming) και θα καταγράφει μεγέθη του φωτιστικού (πχ. 
τάση, ρεύμα, ισχύς, ώρες λειτουργίας κτλ) και θα τα προωθεί προς το κεντρικό σύστημα. Θα έχει την 
δυνατότητα ρύθμισης φωτεινής ροής μέσω πρωτοκόλλου 1-10V και DALI. Ο ελεγκτής πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στον 
Παράρτημα Χ της διακήρυξης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 130,00      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΟ 
ΝΕΟ060.20.80.1δ  

Ασύρματος κεντρικός ελεγκτής (κόμβος) ελέγχου - επικοινωνίας 
(Gateway).   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός ασύρματου 
κεντρικός ελεγκτής φωτιστικών σωμάτων. Τοποθετείται σε στεγανό πλαστικό κυτίο τουλάχιστον IP65 
πλησίον των πινάκων διανομής ή σε κατάλληλα σημεία με σταθερή τροφοδοσία μετά από συνεννόηση 
με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο κεντρικός ελεγκτής συλλέγει/συγκεντρώνει τα δεδομένα που προέρχονται 
από τους ασύρματους ελεγκτές φωτιστικών και τα προωθεί στο Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου. Επιπλέον λαμβάνει τις εντολές του χρήστη από το Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου και τις προωθεί στους ελεγκτές φωτιστικών. Τα τέλη κινητής τηλεφωνίας για την επικοινωνία 
του ασύρματου κεντρικού ελεγκτή με το Cloud λογισμικό συμπεριλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι 10 έτη τουλάχιστον. Οι θέσεις των ελεγκτών καθορίζονται 
ανάλογα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας και την τεχνολογία κάθε συστήματος. Ο ελεγκτής πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στον 
Παράρτημα Χ της διακήρυξης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3700,00      
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΟ 
ΝΕΟ060.20.80.1στ  

Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
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      Για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού κεντρικής διαχείρισης από το οποίο θα είναι 
δυνατός ο έλεγχος και η παραμετροποίηση όλων των φωτιστικών της εγκατάστασης. Το λογισμικό θα 
παρέχεται σε μορφή Cloud και θα είναι προσβάσιμο μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή. Το σύστημα 
θα επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση μεμονωμένων φωτιστικών αλλά και 
ομάδων φωτιστικών. Θα παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας χρηστών με διαφορετικά επίπεδα 
εξουσιοδότησης. Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της εγκατάστασης μέσω 
παρουσίασης δεδομένων και συναγερμών, που θα είναι παραμετροποιήσιμοι από το χρήστη. Το 
λογισμικό πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 
περιγράφονται στον Παράρτημα Χ της διακήρυξης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 21000,00      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΟ 060.10.40.1α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),  ισχύος έως 70  W χωρίς 
βραχίονα. (Τύπος Ο )   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού- τις 
τεχνικές προδιαγραφές της (φωτιστικό  τύπου Ο )  και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, 
Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), 
Ισχύος έως 70 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 445,00      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΟ 060.10.40.3α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 71 - 110  W χωρίς 
βραχίονα  (Τύπος Ο)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού - τις 
τεχνικές προδιαγραφές τις (φωτιστικό τύπου Ο)  και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, 
Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), 
Ισχύος 71-110 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΟ 060.10.40.7α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 111 - 200  W χωρίς 
βραχίονα βραχίονα (Τύπος Ο).   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού τις 
τεχνικές προδιαγραφές τις (φωτιστικό τύπου Ο)  και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, 
Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), Ισχύος 111-200 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 730,00      
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΟ 060.10.40.4α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 

κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση 
σε κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού τις τεχνικές προδιαγραφές τις (φωτιστικό τύπου Κ)  και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), 
Ισχύος έως 70 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΟ 060.10.40.8α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  

(παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού 
(post top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος έως 75  W, θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ  (Τύπος Α).   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση 
σε ιστούς, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη οδοφωτισμούτις τεχνικές προδιαγραφές τις (φωτιστικό τύπου  Α)  και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 75 W, θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ. 
 
(1 Τεμ.)  Τεμάχιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 750,00      
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΟ 060.10.40.6α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστούς 

ΔΕΔΔΗΕ, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος έως 50  W χωρίς βραχίονα, θερμοκρασίας χρώματος 
3000Κ ή 4000Κ ( τύπους Δ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση 
σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού - τις τεχνικές προδιαγραφές τις (φωτιστικό τύπου Δ)  και την 
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος έως 50 W και θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ ή 4000Κ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 268,00      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΟ 060.10.1.2γ  Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια γαλβανισμένου χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ., 
κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
  
Τιμή ανά προμηθευόμενο χαλύβδινο, βαμμένο ιστό οδοφωτισμού, ύψους 8μ., ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 290,00      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΟ 060.10.1.2δ  Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 12μ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια γαλβανισμένου χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ., 
κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 
''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα'' και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
  
Τιμή ανά προμηθευόμενο χαλύβδινο, βαμμένο ιστό οδοφωτισμού, ύψους 8μ., ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΟ 060.10.40.2α  Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια, γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
οδοφωτισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η προμήθεια μονού, γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου ή 
καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα 
από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού. 
 
Τιμή ανά μονό γαλβανισμένο, βαμμένο  βραχίονα, ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΟ 060.10.40.2β  Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια διπλού γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
οδοφωτισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού. 
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Τιμή ανά διπλό ή πολλαπλό γαλβανισμένο, βαμμένο  βραχίονα, ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 130,00      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΟ 060.10.40.2γ  Προμήθεια γαλβανισμένου, βραχίονα, κατάλληλου για τοποθέτηση επί 

ιστού ΔΕΔΔΗΕ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Προμήθεια γαλβανισμένου, βραχίονα, κατάλληλου για τοποθέτηση επί ιστού ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια, μονού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), καθώς και των 
εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού. 
 
Τιμή ανά μονό γαλβανισμένο,  βραχίονα, ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΟ 060.10.1.2α  Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου, βαμμένου ιστού οδοφωτισμού 
ύψους 8μ., κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και 
φωτιστικά σώματα". 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
Προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου βαμμένου ιστού ύψους 8μ., [χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας], 
με την πλάκα έδρασης προσαρμοσμένη σε υπάρχουσα βάση φωτιστικού σημείου και την εργασία 
τοποθέτησης ενδεχομένως με νέα αγκύρια στην υφιστάμενη βάση 
Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H ανέγερση και στερέωση του ιστού H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με 
μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού,  με ύψος 8μ. ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 80,00      
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΟ 062.10.17.1β  Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα, επί ιστού   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα μονού, διπλού ή 
πολλαπλού (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και 
κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, επί ιστού και 
την προσαρμογή του σε φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, [με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED)], σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24−10−2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο επί ιστού γαλβανισμένο βραχίονα, ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΟ 060.10.40.14  Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο 

οδοφωτισμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED) απευθείας σε ιστό, σε βραχίονα ή σε κρεμαστό δίκτυο, σε υπάρχον 
δίκτυο οδοφωτισμού 
 Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του φωτιστικού σώματος στον χώρο εγκατάστασής του, η 
ηλεκτρολογική του σύνδεση  και η δοκιμή καλής και πλήρης  λειτουργίας του, καθώς και η μέτρηση 
των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά 
τα προαναφερόμενα 
Τιμή εργασίας για την εγκατάσταση ενός φωτιστικού σώματος σε υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισμού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 36,00      
 

A.T.: 018  
 
ΝΕΟ 
060.10.40.14α  

Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Για την εργασία εγκατάστασης φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED) απευθείας σε ιστό, σε βραχίονα ή σε κρεμαστό δίκτυο, σε νέο δίκτυο 
οδοφωτισμού 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ 
μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του φωτιστικού σώματος στον χώρο εγκατάστασής του, η 
ηλεκτρολογική του σύνδεση  και η δοκιμή καλής και πλήρης  λειτουργίας του, καθώς και η μέτρηση 
των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά 
τα προαναφερόμενα 
Τιμή εργασίας για την εγκατάσταση ενός φωτιστικού σώματος σε νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     





 

Σελίδα 131 

 (Αριθμητικώς): 36,00      
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΟ 060.10.1.4β  Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 

οδοφωτισμού ύψους έως 9μ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους έως 9μ., 
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού"  
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά 
ΕΛΟΤ EN 10255). 
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, 
με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 
•• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης [πολύκλωνοι, διατομής 10mm2]  και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού [E1VV-U-R-S (NYY), 
ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής  4Χ10mm2].  
• H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου της προκατασκευασμένης βάσης του ιστού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους 
και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα 
με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
• Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Τιμή ανά προκατασκευασμένη βάση ιστού οδοφωτισμού ύψους έως 9μ. ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 850,00      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΟ 060.10.1.4α  Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς 

οδοφωτισμού ύψους 12μ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους 12μ., σύμφωνα 
με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού''  
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 ''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά 
ΕΛΟΤ EN 10255). 
• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, 
με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
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• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετημένα. 
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης [πολύκλωνοι, διατομής 10mm2]  και το αναλογούν ποσοστό των 
πλακών γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού [E1VV-U-R-S (NYY), 
ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής  4Χ10mm2]. 
 H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου της προκατασκευασμένης βάσης του ιστού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους 
και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα 
με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
 Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
 H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά 
το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
 Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
Τιμή ανά προκατασκευασμένη βάση ιστού οδοφωτισμού ύψους 12μ. ως εξής:    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 900,00      
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.2.1  

Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 12,0 
m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 100  100,00%  

 
      Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο 
σκυρόδεμα, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
· η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 
· η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
· η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
· η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος 
πεζοδρομίου. 
· η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους. 
· Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 75,00      
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.1.1  

 Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού 
ύψους μέχρι 14,00 m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
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      Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλυβδίνων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
· η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 
· η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.) 
· η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
· η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
· η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους. 
· η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 
· η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή.  
· η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.4.1  

Αφαίρεση βραχιόνα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικά   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και 
διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει: 
 
· Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μονωσή τους ή την 
επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.  
· Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο 
τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
· Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση 
επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω :    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.3.1  

Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία 
περιλαμβάνει: 
 
· Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους 
για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.  
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· Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
· Την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση 
επανατοποθέτησης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,50      
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΟ 062.10.16.1α  Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή του 

ιστού, με αφαίρεση, μεταφορά του σε συνεργείο και επανατοποθέτηση 
για ιστούς ύψους μέχρι 12μ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7791  100,00%  

 
      Μερική ανακαίνιση του γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική βαφή χαλυβδίνων ιστών φωτισμού 
οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, με αφαίρεση του ιστού, μεταφορά του σε συνεργείο και 
επανατοποθέτηση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του ιστού από την βάση του 
• Η μεταφορά του στο συνεργείο (γαλβανιστήριο, βαφείο) 
• Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και η απόξεση των παλαιών χρω¬μάτων με 
συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή 
• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος  
• Η εφαρμογή ηλεκτροστατικής βαφής με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής 
ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην απόχρωση που 
θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου. 
• Η επαναφορά του ετοίμου ιστού επί τόπου του έργου, η επανατοποθέτησή του και η 
αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
Τιμή ανά ιστό (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.17.1  

Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα. Για μονό βραχίονα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7791  100,00%  

 
      Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα φωτιστικού σώματος επί ιστού, οποιασδήποτε 
μορφής και διαστάσεων, είτε επί τόπου του έργου ή με μεταφορά σε συνεργείο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 
· H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό 
· Η απόξεση των παλαιών χρωμάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή 
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· Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης 
βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm, ή διπλής στρώσης υλικού ψυχρού 
γαλβανίσματος 
· Εναλλακτικά, η μεταφορά σε συνεργείο, η μεταλλοβολή σε βαθμό SA 2½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 και το 
θερμό γαλβάνισμα του βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 μm 
· Η συναρμολόγηση του φωτιστικού σώματος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και η 
αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,50      
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.17.2  

 Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα, για διπλό βραχίονα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7791  100,00%  

 
      Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος βραχίονα φωτιστικού σώματος επί ιστού, οποιασδήποτε 
μορφής και διαστάσεων, είτε επί τόπου του έργου ή με μεταφορά σε συνεργείο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών και τα πάσης φύσεως υλικά 
· H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό 
· Η απόξεση των παλαιών χρωμάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή 
· Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης 
βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm, ή διπλής στρώσης υλικού ψυχρού 
γαλβανίσματος 
· Εναλλακτικά, η μεταφορά σε συνεργείο, η μεταλλοβολή σε βαθμό SA 2½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 και το 
θερμό γαλβάνισμα του βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 μm 
· Η συναρμολόγηση του φωτιστικού σώματος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και η 
αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 19,00      
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΟ 062.10.17.1α  Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του μήκους του   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7791  100,00%  
 
      Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, με τη μεταβολή του μήκους του και ανακαίνιση βαφής ή 
γαλβανίσματος του βραχίονα, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, με τη μεταφορά του σε 
συνεργείο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών μετατροπής του βραχίονα ως προς το μήκος του, της ανακαίνισης της βαφής του και τα 
πάσης φύσεως υλικά 
 H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και η αφαίρεση του βραχίονα από τον ιστό 
 Η απόξεση των παλαιών χρω¬μάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή 
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 Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής 
στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm, ή διπλής στρώσης υλικού ψυχρού 
γαλβανίσματος 
 η μεταφορά του σε συνεργείο, η μεταλλοβολή σε βαθμό SA 2½ κατά ΕΝ ISO 8501-1 και το 
θερμό γαλβάνισμα του βραχίονα σε ελάχιστο πάχος 80 μm 
 Η συναρμολόγηση του φωτιστικού σώματος, η επανατοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό και 
η αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
Τιμή ανά τεμάχιο μετατρεπόμενου γαλβανισμένου βραχίονα (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΟ 062.20.30α  Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίων κατάλληλη οποιδήποτε διατομή του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ελαστικού μανδύα και των απαιτουμένων μικροϋλικών 
συνδέσεως (συνδετήρες για τα καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια υψηλής, ταινίες 
κλπ.) 
· Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων με τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 
· Η θέρμανση με φλόγιστρο για τη θερμοσυστολή 
· Η δοκιμή καλής λειτουργίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΟ 022.15.1α  Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην βάση στήριξης καταργούμενου ιστού 

οδοφωτισμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών βάσης στήριξης ιστών οδοφωτισμού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κοπή των αγκυρίων στήριξης της βάσης του ιστού οδοφωτισμού μέχρι το 
απαραίτητο βάθος για να πέσει η  υπόβαση του πεζοδρομίου, καθώς και η αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου με επικάλυψη όμοια με αυτή που υπάρχει πλησίον.  
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-
02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται πάσης φύσεως υλικά και εργασία για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση 
του πεζοδρομίου 
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Τιμή ανά τεμάχιο ανακατασκευασμένης βάσης καταργούμενου ιστού οδοφωτισμού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      
 

 

A.T.: 

031  

 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.2  

 Πίλαρ οδοφωτισμού, οκτώ αναχωρήσεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας 
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη 
ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους 
ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη 
κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα 
στοιχεία του κυρίου του έργου 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων.  
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα 
όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 2750,00      
 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων,  40x40 cm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  
 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 
15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  
 
      Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,900      
 

A.T.: 034  
 
ΝΕΟ 00Γ.Δ.10  Αποκατάσταση οδοστρώματος με άσφαλτο πλάτους έως 40cm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3111.Β  100,00%  
 
      Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m και κατασκευή 
στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.  
 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
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Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος 
συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά  μέτρο αποκατάστασης οδοστρώματος με άσφαλτο, πλάτους έως 40cm    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,16      
 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα 
της οδού’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,80      
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.11  

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE).  διαμέτρου DN 63 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 
400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,40      
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.4  

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 x 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, 
σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
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( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.2  

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,40      
 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με 
βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316  100,00%  
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      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΟ Α5α  Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, με την 

προμήθεια φυτικής γης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Εφαρμόζεται το άρθρο Α-25 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 και η 
προμήθεια και τοποθέτηση  επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η 
φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το 
δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm 
και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,60      
 

A.T.: 043  
 
ΝΕΟ 060.10.40.15  Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός  σημείου 
υποδομής κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού,  κατά τα λοιπά όπως στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
περιγράφεται και καθορίζεται. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση (μηχανικά και 
ηλεκτρολογικά) του κρεμαστού δικτύου, δηλ. υλικά στήριξης του δικτύου (σχέδιο  Τ.Π. ή επιλογή λύσης 
από το Παράρτημα), ειδικά εξαρτήματα στήριξης και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή του συνολικού δικτύου 
Η προμήθεια, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία των καλωδίων 
ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιμή ενός σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 700,00      
 

A.T.: 044  
 
ΝΕΟ 060.10.40.17  Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 

δικτύου εορταστικού φωτισμού.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την εργασία αποξήλωσης υφιστάμενου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και εορταστικού 
φωτισμού  και τη μεταφορά των προϊόντων της αποξήλωσης σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος 
Ιωαννιτών.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποσύνδεση και η αποξήλωση όλων των υλικών του 
κρεμαστού δικτύου (συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των στελεχών αγκύρωσης από τις 
παρακείμενες ιδιοκτησίες), η αποσύνδεση και η αποξήλωση μετά προσοχής τόσο του φωτιστικού 
σώματος όσο και της εορταστικής φωτιστικής διάταξης, καθώς και η αποκατάσταση οποιαδήποτε 
βλάβης προκληθεί (στις παρακείμενες ιδιοκτησίες) κατά την απομάκρυνση όλων των υλικών.  
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Η τιμή είναι ανηγμένη και περιλαμβάνει την αποξήλωση όλων των υλικών που βρίσκονται ανάμεσα σε 
δύο συνεχόμενα φωτιστικά σημεία του δικτύου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού και εορταστικού σώματος    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΟ 060.10.40.18  Προμήθεια και τοποθέτηση ιστού στήριξης κρεμαστού δικτύου ύψους 

7,5μ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ιστού στήριξης του νέου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού,  
όπου (δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή). Η στήριξη του κρεμαστού δικτύου θα γίνεται επί 
γαλβανισμένου κολουροκωνικού, κυλινδρικού ή τηλεσκοπικού  ιστού ύψους 7,5 μέτρων. Η στήριξη του 
συρματόσχοινου στον ιστό θα γίνεται με κατάλληλο κρίκο αγκύρωσης Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
των ιστών (διάμετρος βάσης, διάμετρος κορυφής, πάχος ελάσματος, τρόπος θεμελίωσης, πλάκα 
έδρασης κ.λ.π.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της βάσης θεμελίωσης του ιστού (διαστάσεις, σύνθεση 
και οπλισμός σκυροδέματος, διαστασιολογηση αγκυρίων κ.λ.π.) θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο ο 
οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στατική μελέτη του ιστού για την συγκράτηση τόσο του 
δικτύου όσο και του φωτιστικού σώματος που προσφέρει. 
 Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  του ιστού αναλύονται παρακάτω: 
• Ύψος ιστού 7,5μ 
• Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένος σιδηροϊστός 
• Κατάλληλος για τάνυση συρματόσχοινου, οριζόντιου φορτίου κορυφής κατ’ ελάχιστο 400kg. 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης 
Στην τιμή περιλαμβάνεται πέραν της εργασίας τοποθέτησης όλα τα απαιτούμενα υλικά στήριξης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο ιστού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      
 

A.T.: 046  
 
ΝΕΟ 062.10.15.1β  Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 

επί τόπου του έργου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7791  100,00%  
 
      Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού φωτισμού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων ύψους μέχρι 
12μ., επί τόπου του έργου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών 
• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτουμένων υλικών καθαρισμού και βαφής.  
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής 
• Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και η απόξεση των παλαιών χρω¬μάτων με 
συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή 
• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος  
• Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) 
• Η εφαρμογή τελικής βαφής με χρώμα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV 
ακτινοβολία, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα τουλάχιστον 120 μm 
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• H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού  
Τιμή ανά ιστό (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00  

 
 
 

    

 

A.T.: 047  
 
ΝΕΟ 062.10.38  Ρητίνη [τζέλ] στεγανοποίησης ακροκιβωτίων εντός φρεατίων 

επίσκεψης οδοφωτισμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση και εργασία τοποθέτησης, ρητίνης (τζελ) στεγανοποίησης των 
ακροκιβωτίων εντός των  φρεατίων επίσκεψης οδοφωτισμού με τα εξής χαρακτηριστικά. 
Τζελ δυο συστατικών με χαρακτηριστικά στεγανοποίησης, ηλεκτρικής μόνωσης και αντοχής σε 
θερμοκρασία και καιρικές συνθήκες. 
 Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή ισχύος ακόμα και κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες.  
 Δύο υγρά συστατικά σε πρακτική συσκευασία διπλής φιάλης. 
 Μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά, οι κλέμμες/πλακέτες/σύνδεσμοι/εξαρτήματα 
παραμένουν προσβάσιμα.  
 Υψηλή διηλεκτρική αντοχή, μεγαλύτερη από 23 kV/mm.  
 Χρόνος μετατροπής σε gel περίπου 15 λεπτά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.  
Τιμή ρητίνης ανά ακροκιβώτιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.2  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00      
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A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
διαμέτρου DN 90 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 
400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,50      
 

A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.31  

Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

 
      Kατασκευή φρεατίου σηματοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους τουλάχιστον 
50 cm, καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124 για φρεάτια επί 
του οδοστρώματος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδρομίου, με διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει 
στην άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα ''ΦΣ''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση προκατασκευασμένου 
φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της 
περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή 
των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.37  Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και 

αντικατάσταση της θύρας.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
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      Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ), 
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών   
· Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του 
πίλλαρ 
· Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού 
μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα. 
· Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας 
 
Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.36  Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς).   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7791  100,00%  
 
      Ανακαίνιση της βαφής υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ), οποιουδήποτε είδους και 
διαστάσεων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολλημένων αφισσών, την 
απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα 
μέχρι βαθμού SA 2½ κατά ISO 8501-1 και στοκάρισμα όπου απαιτείται. 
· Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του 
πίλλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού 
μανδάλωσης, κλπ). 
· Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης 
βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm  
 
Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      
 

A.T.: 053  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.21.2  

 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα άλλης μορφής 
(εκτός της κυλινδρικής).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του 
συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 11,50      
 

A.T.: 054  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.21.1  

Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής 
μορφής.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του 
συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,20      
 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.22.1  

Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για ένα φωτιστικό 
σώμα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 104  100,00%  

 
      Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και 
εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου 
καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) 
  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,50      
 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.22.2  

Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού. Για δύο φωτιστικά 
σώματα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 104  100,00%  

 
      Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και 
εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου 
καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) 
  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 34,00      
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Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Σεπτέμβριος 2018 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 

   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Α - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 
 Η κάλυψη των φωτοτεχνικών απαιτήσεων αποτελεί ουσιώδης απαίτηση και μη εκπλήρωση 
των απαιτήσεων ισοδυναμεί με απόρριψη τις προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου. 
 
 To φωτοτεχνικό μοντέλο έχει σκοπό να οδηγήσει σε βέλτιστες τεχνικές λύσεις συνολικά για 
τις ανάγκες φωτισμού του Δήμου. Κάθε συμμετέχων πρέπει να καταθέσει φωτοτεχνικές μελέτες για 
κάθε περίπτωση του αντίστοιχου φωτοτεχνικού μοντέλου χωρίς να τροποποιεί τους όρους αυτού. Η 
ισχύς του κάθε φωτιστικού μπορεί να επιλεγεί βάσει των κανόνων μέγιστης ισχύος που έχει 
θεσπιστεί σε κάθε κάναβο. Ταυτόχρονα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα μέγιστα επιτρεπτά που ορίζει το φωτοτεχνικό μοντέλο.  
 
Μορφή Φωτοτεχνικών Μελετών 
 
 Οι φωτοτεχνικές μελέτες θα κατατεθούν σε μορφή PDF και σε ηλεκτρονική μορφή (.EVO, 
.RDF) και θα προέρχονται από το πρόγραμμα Dialux EVO 8.0 (ή νεότερη έκδοση) ή Relux. Στην 
εκτυπωμένη της μορφή (PDF), η φωτοτεχνική μελέτη για κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει τα εξής 
φύλλα προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης: 

 Εξώφυλλο Μελέτης 

 Περιεχόμενα 

 Στοιχεία προϊόντος 

 Αποτελέσματα μελέτης  

 Πίνακας αποτελεσμάτων  

 Ισοδύναμες γραμμές 
 
Εκτός των αρχείων Dialux ή Relux (.PDF και .EVOή .RDF) πρέπει να κατατεθούν και τα LDT αρχεία με 
τα οποία έχουν γίνει οι μελέτες. 
 
Έλεγχος Μελετών 
 
 Στις ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ελέγχονται τα εξής: 
 

 Ορθότητα διάταξης φωτισμού με βάση τα δεδομένα εισόδου του φωτοτεχνικού μοντέλου. 

 Κάλυψη απαιτήσεων κλάσεων φωτισμού που ζητούνται για την κάθε περίπτωση. 
 

 Σε περίπτωση ύπαρξης επουσιωδών διαφοροποιήσεων (γεωμετρικά δεδομένα εισόδου, 
κλάσεις φωτισμού) από τις απαιτήσεις της μελέτης, η Επιτροπή θα ελέγχει εκ νέου την κάλυψη ή όχι 
των φωτοτεχνικών απαιτήσεων διατηρώντας τον τύπο του φωτιστικού σώματος. Αν μετά τον έλεγχο 
οι φωτοτεχνικές απαιτήσεις δεν καλύπτονται η προσφορά  θα απορρίπτεται.  
 
 
Προσφορές με μελέτες που δεν καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
απορρίπτονται, δηλαδή: 
 

1. τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις ή / και 
2. υπερβαίνουν τη μέγιστη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ανά κατηγορία  που έχει τεθεί ή / και 
3. δεν ακολουθούν τους κανόνες σχετικά με τις οικογένειες των φωτιστικών σωμάτων (ανά 

τύπο ομάδας όπως  σαφώς ορίζεται στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές). 
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ O) 
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O-1 8 63 
2,75 2/1 1,50 - 1 (1) - 28,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-2 15 44 
5,50 2/1 3,50 - 1+1 (3) 2,00 25,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-C3-P2 

O-3 7 63 
5,00 1/1 2,00 - 1 (2) - 30,00 9,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-4 18 63 
3,00 2/1 1,50 - 1 (1) - 27,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-5 12 78 
3,25 2/1 2,60 - 1+1 (3) - 27,00 9,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-M3-P2 

O-6 20 63 
4,25 2/1 2,00 - - - 26,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C3-P3 

O-7 30 94 
7,00 2/2 3,00 1,80 1+1 (3) 4,00 36,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-M3-P2 (4) 

O-8 12 75 
7,00 2/2 2,00 - - 3,00 39,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-C3/M3-P2 

O-9 6 94 
5,00 2/1 2,00 - - - 37,00 9,00 0,40 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-M3-P3 

O-10 44 90 
6,00 2/2 2,00 2,00 1+1 (3) 4,00 38,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P3-P2-M3-P2-P3 

O-11 6 63 
5,00 1/1 1,50 - 1 (1) - 36,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C4-P2 

O-12 11 75 
5,50 2/1 3,00 - 1+1 (3) 1,80 34,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-M3/C2-P2 

O-13 28 90 
4,25 2/1 2,00 - 1 (2) - 24,00 9,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C2-P2 

O-14 93 152 
6,50 2/2 4,00 - 1+1 (3) 1,80 37,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P1-C1-P1 

O-15 3 51 4,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 30,00 8,00 -2,20 0 ή 5 ή 4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 
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10 

O-16 4 83 
6,00 1/1 2,50 - 1 (2) - 36,00 8,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C3-P3 

O-17 6 75 
5,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 44,00 9,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-18 42 88 
5,00 2/1 2,50 - - - 35,00 12,00 0,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-M3-P3 

O-19 15 136 
3,70 2/1 3,00 - 1 (1) - 36,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P1-C2-P1 

O-20 27 51 
3,70 1/1 2,00 - 1 (2) - 26,00 8,00 (5) 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-21 10 87 
6,00 1/1 2,00 - 1+1 (3) - 74,00 8.2 -1,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΚΤΑ P2-C3-P2 

O-22 4 36 
3,50 1/1 1,50 - 1 (2) - 26,00 8,00 -2,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-23 17 75 
4,50 1/1 1,40 - 1+1 (3) - 33,00 8,00 -2,10 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-24 27 87 
5,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 36,00 8,00 -1,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-25 15 71 
4,60 1/1 2,00 - 1+1 (3) - 42,00 9,00 -1,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-26 65 71 
5,00 1/1 2,50 - 1+1 (3) - 25,00 9,00 -2,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-27 21 124 
4,75 2/1 2,50 - 1+1 (3) - 33,00 9,00 -1,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-M3-P2 

O-28 95 51 
5,00 2/1 3,50 - 1+1 (3) 2,00 30,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-C3-P2 

O-29 7 94 
7,50 1/1 1,50 - - - 51,00 9,00 0,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P4-Μ4-P3 

O-30 20 84 
6,00 1/1 2,00 - 1+1 (3) - 32,00 9,00 -1,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-31 26 199 
5,00 2/1 3,50 - - - 42,00 12,00 0,80 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P1-C2-P1 

O-32 79 107 
11,00 2/3 4,00 - - 4,00 35,00 12,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-M3-P2 

O-33 22 63 
5,50 1/1 3,5 (6) - - - 47,00 9,00 -0,50 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 
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O-34 6 71 
3,50 1/1 1,50 - 1+1 (3) - 33,00 8,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-35 7 68 
6,00 1/1 4,00 - 1+1 (3) - 26,00 9,00 -1,30 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-36 4 52 
5,10 1/1 1,50 - 1 (1) - 27,00 8,00 0,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C4-P2 

O-37 7 75 
6,50 1/1 1,50 - - - 36,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-38 10 121 
4,00 2/1 3,00 - 1+1 (3) - 38,00 9,00 -1,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-M3-P2 

O-39 26 107 
4,00 2/1 3,00 - 1+1 (3) - 78,00 9,00 -1,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΚΤΑ P4-M3-P4 

O-40 64 90 
5,50 2/1 4,00 - 1+1 (3) 2,00 42,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-M3-P2 

O-41 48 90 
5,00 / 

7,00 (7) 
2/1 4 (12) 1,80 - 2,00 50,00 9,00 -0,40 

0 ή 5 ή 
10 

3.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P3-P2-M4-P3 

O-42 3 75 
5,00 / 

7,00 (7) 
2/1 4 (12) 1,80 - 2,00 50,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

3.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P4-P3-C4-P4 

O-43 3 100 
7,00 1/2 2,00 - 1+1 (3) - 36,00 9,00 -0,90 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-M3-P2 

O-44 7 75 
3,75 2/1 2,50 - 1 (1) - 27,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-M3-P2 

O-45 10 94 
5,00 / 

7,00 (8) 
2/1 3,50 - 1 (1) 2,00 43,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΑ P2-M3-P2 

O-46 7 52 
9,00 1/1 2,00 - - - 22,00 8,00 0,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-M4-P2 

O-47 3 88 
7,50 1/1 2,00 - - - 40,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C3-P3 

O-48 12 90 
3,00 2/1 2,00 - 1+1 (3) - 28,00 9,00 -1,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C2-P2 

O-49 6 94 
7,00 1/1 1,50 - - - 46,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C4-P2 

O-50 6 75 
3,50 1/1 1,50 - 1+1 (3) - 36,00 9,00 -2,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-51 12 28 
4,00 1/1 1,20 - 1 (1) - 24,00 7,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-52 21 84 3,25 2/1 2,00 - 1+1 (3) - 26,00 9,00 -1,00 0 ή 5 ή 4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C2-P2 
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10 

O-53 6 27 
4,00 1/1 1,50 - - - 25,00 6,00 -0,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-54 3 51 
5,10 1/1 1,50 - 1 (1) - 33,00 8,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-55 20 55 
5,50 1/1 1,50 - - - 40,00 7,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

O-56 11 71 
3,15 2/1 2,00 - 1 (1) - 30,00 9,00 0,70 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-57 3 63 
7,00 1/1 1,50 - - - 30,00 8,00 0,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3-P2 

O-58 5 124 
3,00 2/1 2,50 - 1+1 (3) - 68,00 8,00 -2,20 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΚΤΑ P2-C2-P2 

O-59 77 105 
5,50 2/1 3,00 - - - 38,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C3-P3 

O-60 23 123 
5,50 2/1 2,50 - - - 42,00 9,00 0,00 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C3-P3 

O-61 9 71 
3,00 2/1 2,50 - 1+1 (3) - 55,00 8,00 -2,60 

0 ή 5 ή 
10 

4.000 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΚΤΑ P2-C3-P2 

ΣΥΝΟΛΟ 1.234  
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Κ-1 29 57 8,50 1/1 2,50 - - - 30,00 7,30 4,25 0 4.000 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ P3-C4-P3 

Κ-2 90 74 8,00 1/1 2,50 - - - 30,00 7,30 4,00 0 4.000 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ P2-C3-P2 

Κ-3 181 55 7,00 1/1 2,50 - - - 30,00 7,30 3,50 0 4.000 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ P3-C4-P3 

ΣΥΝΟΛΟ 300  
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Α-1 7 73 6,00 1/1 1,50 - - - 25,00 4,30 -0,30 0 3.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P1-C3-P4 

Α-2 10 52 4,00 1/1 1,60 - - - 48,00 4,30 -0,20 0 3.000 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΚΤΑ P2-C3-P2 

Α-3 87 
55 

8,00 1/1 
6,00  
(6) 

- - - 18,00 4,30 -1,70 0 3.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P2-C3 

Α-4 11 52 4,00 1/1 1,60 - - - 56,00 4,30 -0,20 0 3.000 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΛΕΚΤΑ P2-C4-P2 

ΣΥΝΟΛΟ 115  
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ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Δ) 
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Δ-1 700 53 7,00 1/1 1,50 - - - 35,00 6,50 0 
0 ή 5 ή 

10 
4.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ P3-C4-P3 

Δ-2 300 40 5,00 1/1 - - - - 35,00 6,50 0 
0 ή 5 ή 

10 
3.000 ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ C4 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.  

1  1 λωρίδα στάθμευσης  απέναντι από την γραμμή των φωτιστικών σημείων 

2  1 λωρίδα στάθμευσης στην ίδια πλευρά με τα φωτιστικά σημεία 

3  Ύπαρξη λωρίδας στάθμευσης και από τις δύο πλευρές  

4  Η διάταξη είναι πεζ/μιο (P2) - ποδ/μος (P2) - Λ/Σ - Οδόστρωμα (M3) - Νησίδα - Οδόστρωμα (M3) - Λ/Σ-Ποδ/μος (P2) - Πεζ/μος (P2). 

5  Στην ΚΑ Φεβρουαρίου ο ιστός είναι τοποθετημένος σε προεξοχή του πεζοδρομίου στην Λωρίδα στάθμευσης, δηλαδή προεξοχή -0.30m 

6  Ύπαρξη πεζοδρομίου μόνο από την μία πλευρά του δρόμου (πλευρά φωτιστικού) 

7  Η Λεωφόρος Παπούλια έχει ποδηλατόδρομο μόνο από μία πλευρά εις βάρος του οδοστρώματος της συγκεκριμένης πλευράς. 

8 Υπάρχει λωρίδα στάθμευσης μόνο από την μία πλευρά εις βάρος του οδοστρώματος της συγκεκριμένης πλευράς. 

9 Τα άνω όρια των κλάσεων P ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 δεν λαμβάνονται υπόψιν. Γίνονται δηλαδή αποδεκτές περιπτώσεις κλάσεων P όπου η μέση τιμή της 
οριζόντιας έντασης φωτισμού ξεπερνά το άνω όριο της αντίστοιχης κλάσης P. 

 Γίνονται αποδεκτές κλάσεις,  μεγαλύτερες ή ίσες από τις αναγραφόμενες στο φωτοτεχνικό μοντέλο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως εάν το όριο 
είναι P3 και από την φωτοτεχνία του κανάβου προκύπτει κατηγορία P2 ή και μεγαλύτερη η φωτοτεχνική μελέτη γίνεται αποδεκτή.  

10  Τα κριτήρια των κλάσεων C, αφορούν την μέση τιμή οριζόντιας έντασης φωτισμού και την ομοιομορφία Uo 





 

Σελίδα 158 

11  Το ύψος των πεζοδρομίων και των ποδηλατοδρόμων είναι 0,1m. Το ύψος των ζωνών στάθμευσης ορίζεται στο Dialux ίσο με 0,001 και το πλάτος 
της λωρίδας στάθμευσης θεωρείται πάντα 2,00m. 

12  Το πλάτος του πεζοδρομίου απέναντι του ποδηλατόδρομου είναι 3,00m 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν σε πρόγραμμα Dialuxevo 8.0 (ή νεότερη έκδοση) για την κοινή αξιολόγηση όλων των προσφορών. 

2. Συντελεστής συντήρησης φωτοτεχνικής μελέτης ίσος με Mf 0,80. 

3. Στην περίπτωση που το προφίλ επιφάνειας είναι "ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ" η επίστρωση οδοστρώματος θα έχει ανακλαστικότητα CIE R3 Qo = 0,07. 

4. Για την περίπτωση διάταξης φωτισμού "ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΑ" ως απόσταση ιστών λαμβάνεται η απόσταση των ιστών που βρίσκονται από την 

ίδια πλευρά του οδοστρώματος. 

5. Η θάμβωση (Ti) θα πρέπει να είναι εντός των εκάστοτε ορίων, όπως αυτά προκύπτουν από την κατηγορία φωτισμού, σε όλους τους τύπους εκτός του 

τύπου «Α». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Β 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 

Οι απαιτήσεις των κλάσεων φωτισμού βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 συνοψίζονται στον κάτωθι 
πίνακα και είναι αυτές οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού και του 
φωτοτεχνικού μοντέλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.  

 

Κλάση 
Μέση 

Λαμπρότητα 
Lm (cd/m2) 

Μέση 
οριζόντια 
ένταση 

φωτισμού 
Eh, av (lx) 

Ελάχιστη 
οριζόντια 
ένταση 

φωτισμού 
Eh, min 

(lx) 

Ομοιομορφία 
έντασης 

φωτισμού 
Uo 

(Emin/Eave) 

Διαμήκης 
ομοιομορφία 

έντασης 
φωτισμού 

Ul 
(Emin/Eave) 

Δείκτης 
TI 

Δείκτης 
EIR 

P1 - ≥15,00 &  3,00 - - - - 

P2 - ≥10,00 &  2,00 - - - - 

P3 - ≥7,50  1,50 - - - - 

P4 - ≥5,00  1,00 - - - - 

C1 - 30,00 - ≥0,40 - - - 

C2 - 20,00 - ≥0,40 - - - 

C3 - 15,00 - ≥0,40 - - - 

C4 - 10,00 - ≥0,40 - - - 

M3 ≥1,00 - - ≥0,40 ≥0,60 ≤15 ≥0.30 

M4 ≥0,75 - - ≥0,40 ≥0,60 ≤15 ≥0.30 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Σε περίπτωση που υπάρχει και παρακείμενη περιοχή υπολογισμού, ο υπολογισμός του 

δείκτη EIR δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. 

2) Τα άνω όρια των κλάσεων P δεν λαμβάνονται υπόψιν στους υπολογισμούς και η μη 

εκπλήρωση τους δεν αποτελεί κριτήριο επί ποινή αποκλεισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το ασύρματο σύστημα θα επικοινωνεί µε μορφή πλέγματος (MESH) µέσω ραδιοσυχνότητας RF, 
όπως π.χ. RF 2400ΜΗz ή RF  868MHz. Το ασύρματο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θα 
αποτελείται από τα εξής : 

-την ασύρματη Τοπική Μονάδα Ελέγχου (Wireless Local Control Unit) 

-τους Κεντρικούς Ελεγκτές Επικοινωνίας (Gateway) 

-το Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης & Ελέγχου (Central Control Management Software) 

Ανάλογα με την ομάδα των φωτιστικών, τον τρόπο τοποθέτησης και το σώμα του φωτιστικού, 
δίνονται οι ακόλουθες δυνατότητες για την τοποθέτηση του ασύρματου ελεγκτή του 
φωτιστικού. 

Πίνακας Α: Ομάδες φωτιστικών σωμάτων και αποδεκτές επιλογές ασύρματου ελεγκτή 

Ομάδα Τοποθέτηση ελεγκτή 

Α - Αρχιτεκτονικά 
Στο εσωτερικό του φωτιστικού 
ή σε βάση NEMA Socket 7pin 

Κ - Κρεμαστά 
Στο εσωτερικό του φωτιστικού 
ή σε βάση NEMA Socket 7pin 

Ο - Οδικά 
Στο εσωτερικό του φωτιστικού 
ή σε βάση NEMA Socket 7pin 

Δ - ΔΕΔΔΗΕ 
Στο εσωτερικό του φωτιστικού 
ή σε βάση NEMA Socket 7pin 

 
 Απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά των 
ομάδων Ο & Δ, σε συνδυασμό με τους ελεγκτές τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους και την 
εγγύησή τους όταν οι ασύρματοι ελεγκτές τοποθετούνται στο εσωτερικό των φωτιστικών 
σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι ασύρματοι ελεγκτές τοποθετούνται στο εσωτερικό των 
φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της λίστας εξαρτημάτων ENEC να περιέχεται ο 
ασύρματος ελεγκτής που χρησιμοποιείται.  
 Στις λοιπές περιπτώσεις Κ & Α, λόγω της φύσης των φωτιστικών σωμάτων, επιτρέπεται η 
χρήση ασύρματων ελεγκτών εντός του φωτιστικού σώματος χωρίς να ενσωματώνεται ο 
ασύρματος ελεγκτής στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ENEC. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η 
τοποθέτηση του ασύρματου ελεγκτή να γίνεται εργοστασιακά.  

Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος 
 

 Ασύρματος Ελεγκτής Φωτιστικού Σώματος (ή αλλιώς ελεγκτής φωτιστικού) είναι εκείνη η 
συσκευή που είναι τοποθετημένη πάνω σε κάθε φωτιστικό σώμα, μέσω βάσης NEMA Socket στο 
πάνω μέρος του φωτιστικού ώστε να διασφαλίζεται και να μην αλλοιώνεται η εγγύηση του 
κατασκευαστή του προσφερόμενου φωτιστικού και η αποφυγή τοπικών εργασιών ενσωμάτωσης 
του ασύρματου ελεγκτή. Εναλλακτικά, ο ασύρματος ελεγκτής δύναται να είναι ενσωματωμένος 
στο φωτιστικό.  
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Κεντρικός Ελεγκτής Επικοινωνίας  
 

 Ο Κεντρικός Ελεγκτής Επικοινωνίας είναι εκείνη η συσκευή που συλλέγει/συγκεντρώνει 
τα δεδομένα που προέρχονται από τις Τοπικές Μονάδες Ελέγχου και τα προωθεί στο Λογισμικό 
Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Επιπλέον λαμβάνει τις εντολές του χρήστη από το Λογισμικό 
Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου και τις προωθεί στους ελεγκτές φωτιστικών. Για τη βέλτιστη 
αρχιτεκτονική του δικτύου τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και εντός κυτίου βαθμού 
στεγανότητας τουλάχιστον IP65. 

 Οι Ασύρματοι Ελεγκτές Επικοινωνίας θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία που θα 
υποδειχθούν από τον Ανάδοχο, ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε συστήματος και θα 
εγκριθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου.   

 Ο αριθμός των Κεντρικών Ελεγκτών Επικοινωνίας στο σύστημα τηλεδιαχείρισης έχει 
προκύψει από την απαίτηση του ενός (1) Κεντρικού Ελεγκτή για κάθε εκατόν είκοσι (120) 
Τοπικές Μονάδες Ελέγχου. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση του Συστήματος 
Τηλεδιαχείρισης απαιτηθεί μεγαλύτερος αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών τότε το επιπλέον κόστος 
θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση του Συστήματος 
Τηλεδιαχείρισης απαιτηθεί μικρότερος αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών τότε τα επιπλέον τεμάχια 
θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Αποθήκη του Δήμου. 

 

Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης & Ελέγχου 
 

 Το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου θα έχει την δυνατότητα να εκτελεί τις 
παρακάτω λειτουργίες: 

 Αυτόματη συλλογή και απεικόνιση όλων των στοιχείων που θα προέρχονται από την 
εγκατάσταση  

 Δυνατότητα πληροφόρησης µέσω στατιστικών, σε επίπεδο φωτιστικού, οδού ή 
περιοχής. 

Τα επιμέρους λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές του Λογισμικού 
Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού είναι εκείνη η συσκευή που χρησιμοποιείται για 
τον απομακρυσμένο έλεγχο και την τηλεδιαχείριση του φωτιστικού. Συνδέεται µε το 
τροφοδοτικό (driver) της οπτικής μονάδας LED του φωτιστικού. Ο ασύρματος ελεγκτής θα 
πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργίες και να πληροί τα περιγραφόμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Γενικά χαρακτηριστικά  
 

Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού θα πρέπει: 

- να είναι εγκατεστημένος εκτός του φωτιστικού σώματος και συνδέεται µέσω ειδικής 
υποδοχής NEMA socket (7 pins ANSI136.41) που θα υπάρχει επάνω στο φωτιστικό  

ή  

- να είναι εργοστασιακά τοποθετημένος στο εσωτερικό του φωτιστικού. 

 

Ο ασύρματος ελεγκτής πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες και να πληροί τα βασικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω: 
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 Λήψη δεδομένων αναφορικά µε τα ηλεκτρικά μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, 
ένταση του ρεύματος, το συντελεστή ισχύος και την καταναλισκόμενη ενέργεια και 
προώθησή τους στο υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης. Καταγραφή των ωρών λειτουργίας  
των φωτιστικών σωμάτων (burning hours, δηλαδή ώρες σε κατάσταση ON). 

 Προσδιορισμός της σωστής λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. Πιο συγκεκριμένα με 
βάση τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί σύμφωνα µε 
προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Στην περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν 
µε τα όρια που έχουν οριστεί δημιουργούνται και στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό 
σύστημα διαχείρισης.  

 Αποστολή εντολών στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού, για τον έλεγχο της αφής και 
της σβέσης του καθώς και της ρύθμισης της ρύθμισης της φωτεινής ροής του φωτιστικού 
σώματος  (λειτουργία dimming). 

 Λήψη και προώθηση δεδομένων σχετικά µε τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού. 

 Η επικοινωνία των ελεγκτών τόσο μεταξύ τους όσο και µε τον κεντρικό κόμβο 
επικοινωνίας (gateway) θα υλοποιείται ασύρματα µε χρήση ασύρματου ανοιχτού 
βιομηχανικού πρωτοκόλλου. (ενδεικτικός τύπος Zigbee 2.4 GHz). 

 Οι συχνότητες επικοινωνίας μπορούν να είναι RF 868MHz ή 2.400-2.483,5MHz. 

 Το σχηματιζόμενο δίκτυο είναι τύπου Mesh Net.  

 Ο ασύρματος ελεγκτής θα έχει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό για το σύστημα (ID number). 

 Σε περίπτωση βλάβης, θα γίνεται αποστολή συναγερμού/αναφοράς. 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά 
 

Ο ελεγκτής θα παρακολουθεί και αποστέλλει κατ’ ελάχιστο τιμές για τα μεγέθη και θα εκτελεί τις 
λειτουργίες, που ακολουθούν: 

 Τάση εισόδου (Volts) 

 Ρεύμα εισόδου (Amps) 

 Ενεργός ισχύς (Watts) 

 Συντελεστής Ισχύος (cosφ) 

 Ώρες λειτουργίας(σε κατάσταση on – burning hours) 

 Ρύθμιση της φωτεινής ροής του φωτιστικού σώματος (λειτουργία dimming). 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 οC έως +70 οC 

 Κλάση μόνωσης: I ή II 

 Τάση λειτουργίας: 230VAC  

 Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή αναμονής (stand-by λειτουργίας): ≤2W  

 Σύστημαελέγχου: Ο ελεγκτής θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει τα φωτιστικά σώματα που 
θα συνδεθεί με DALI & 1-10V ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο Driver του 
φωτιστικού. Δηλαδή επιλογή πρωτοκόλλου Dimming μέσω του συστήματος.  

 Στην περίπτωση απώλειας σήματος με τον κεντρικό ελεγκτή επικοινωνίας, τότε ο 
ελεγκτής θα πρέπει αυτόματα να μπαίνει σε προφίλ «ασφαλούς λειτουργίας» και να 
επιστρέφει σε λειτουργία ΟΝ /OFF βάσει περιβάλλουσας φωτεινότητας ή αστρονομικών 
υπολογισμών (astronomic sunset/sunrise). 

 Να μπορεί να ελέγχει φορτία ρεύματος τουλάχιστον 5Α. 

 Θα πρέπει να φέρει GPS module  σε περίπτωση τοποθέτησης ελεγκτή εξωτερικά σε 
υποδοχή NEMA Socket.  

 Θα πρέπει να υπάρχει παροχή για αισθητήρα 12Vdc. 

 Θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο αλγόριθμο CLO (Constant Light Output) για απαλοιφή 
του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης ελεγκτή εξωτερικά σε υποδοχή NEMA Socket, οι ελεγκτές 
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δεδομένης της τεχνολογίας GPS που διαθέτουν, θα πρέπει για ευκολία εγκατάστασης, 
αλλά και αναβάθμισης- επέκτασης, να υποστηρίζουν την αυτόματη εισαγωγή της GPS 
τοποθεσίας τους στο σύστημα. Επίσης, βάσει της τοποθεσίας τους, το σύστημα θα πρέπει 
να τα διανέμει στον κατάλληλο ελεγκτή/τομέα. 

 

 Διασφαλίσεις –πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού  

 

Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να συνοδεύεται από τις διασφαλίσεις 
ποιότητας: 

1. Να είναι σύμφωνος µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 

2. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη, 
συνοδευόμενη από δήλωση του κατασκευαστή. 

Για το λόγο αυτό, κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα, 
μέσω των οποίων πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ασύρματου ελεγκτή: 

1. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών 
πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, 
θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή των ασύρματων ελεγκτών, 
καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 

3. Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή της συσκευής του ασύρματου ελεγκτή για όλα 
τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά 
φυλλάδια του (όπου και εάν απαιτείται). 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη για τους ασύρματους ελεγκτές φωτιστικού. 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ) ΕΛΕΓΧΟΥ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(GATEWAY) 
 

 Ο ασύρματος κεντρικός ελεγκτής - μονάδα (κόμβος) ελέγχου-επικοινωνίας (gateway) 
τοποθετείται στο εσωτερικό ενός εκ των pillar της εγκατάστασης ή σε εξωτερικό σημείο, 
τέτοιο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη αρχιτεκτονική του δικτύου. 

  Η εγκατάσταση θα γίνει εντός στεγανού κυτίου, στεγανότητας τουλάχιστον IP66. Ο 
κεντρικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθεςλειτουργίες και να 
έχει τα περιγραφόμενα τεχνικάχαρακτηριστικά. 

Λειτουργικά και Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Η κεντρική μονάδα ελέγχου - επικοινωνίας θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες : 

1. Μεταφορά πληροφορίας ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το κεντρικό 
λογισμικό διαχείρισης, αποθήκευση των δεδομένα ρύθμισης που ορίζει ο χρήστης και 
αποστολή σημάτων ελέγχου σε κάθε ελεγκτή φωτιστικού. 

2. Λήψη δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας / δεδομένων σφαλμάτων σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, και προώθησή τους στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. 

3. Λήψη εντολών έναυσης / σβέσης (switching signal) μέσω ψηφιακής εισόδου και 
αποστολή εντολής  έναυσης / σβέσης στους ασύρματους ελεγκτές. 

4. Επικοινωνία µε τους ελεγκτές φωτιστικών ασύρματα µε χρήση ανοιχτού πρωτοκόλλου 
χαμηλής ισχύος εκπομπής και σε ελέυθερη ζώνη συχνοτήτων, ώστε να λειτουργεί ομαλά 
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χωρίς παρεμβολές από άλλα δίκτυα. Οι συχνότητες επικοινωνίας μπορούν να είναι RF 
868 MHz ή 2.400-2.483,5 MHz. Ο κεντρικός κόμβος θα επικοινωνεί µε τους ελεγκτές 
φωτιστικών ασύρματα µε χρήση κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, 128 bit AES 
Encryption ή ανώτερου.  

5. Σύνδεση και επικοινωνία του κεντρικού κόμβου επικοινωνίας µε το κεντρικό λογισμικό 
διαχείρισης µέσω του διαδικτύου, είτε µε πρόσβαση σε υπάρχον τοπικό δίκτυο (εφόσον 
υπάρχει) µέσω καλωδίου Εthernet, είτε ασύρματα µέσω ενσωματωμένου 2G ή 3G ή 4G 
Modem στον τοπικό κόμβο επικοινωνίας. 

6. Κάλυψη των απαιτήσεων για τη μεταφορά των δεδομένων µέσω του ενσωματωμένου 
modem. Ενδεικτικά αναφέρεται μια απλή κάρτα SIM για M2M επικοινωνία, 
χωρητικότητας τέτοιας ώστε να καλύπτεται το πλήθος των δεδομένων αποστολής μεταξύ 
του κεντρικού κόμβου και του κεντρικού λογισμικού διαχείρισης (τουλάχιστον 300 MB). 
H SIM card που πρέπει να φέρει ο κεντρικός κόμβος επικοινωνίας, μπορεί να 
χρησιμοποιεί public IP (δυναμική ή σταθερή, µε την σταθερή IP να είναι προτιμώμενη) 
είτε εσωτερική IP για σύνδεση VPN (για μεγαλύτερηασφάλεια). Επιθυμητή είναι η χρήση 
σταθερής ΙP. Ωστόσο, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται δυναμική IP, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη υπηρεσίας Dynamic DNS ή αντίστοιχης. Σε περίπτωση 
διακοπής της σύνδεσης με το διαδίκτυο η κάρτα θα πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την 
υπηρεσία SMS για επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας µε το κεντρικό 
λογισμικό διαχείρισης. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να 
προσαρμόζονται στις  ανάγκες του χρήστη, αλλά η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να 
προστατεύεται µε κωδικό. Για λόγους ασφάλειας ο τοπικός κόμβος πρέπει να 
υποστηρίζει την λειτουργία IP Filtering ώστε να είναι θωρακισμένος από κακόβουλες 
απομακρυσμένες συνδέσεις. 

Ειδικά χαρακτηριστικά 
 

 Ο κεντρικός ελεγκτής λειτουργεί ως γέφυρα διασύνδεσης των ελεγκτών των φωτιστικών 
σωμάτων µε το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. Όλα τα δεδομένα, που αφορούν τα φωτιστικά  
καταγράφονται και αποστέλλονται από τους ελεγκτές, προωθούνται στο κεντρικό λογισμικό 
διαχείρισης. 

Ασύρματη επικοινωνία 

 Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης: Τουλάχιστον ≥IP66.  

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 οC έως +70 οC 

 Προστασία από υπερτάσεις : τουλάχιστον2kV 

 Καταναλισκόμενη Ισχύς: ≤ 20 W 

 Τάση λειτουργίας: 230 V AC  

 Μία τουλάχιστον σειριακή διεπαφή (1 x RS 232/485port) 

 Μία θύρα Ethernet : (1 x RJ45 port) 

 Τουλάχιστον 2 x Αναλογικές ή ψηφιακές εισόδους ή εξόδους για αισθητήρες ή άλλες 
συσκευές 

 GSM : κυψελωτό 2G ή 3G Modem ή 4G modem (ενσωματωμένο στη συσκευή). 
 

Λειτουργίες 

 Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

 Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα ισοδύναμα 

 Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real Time Clock) 

 Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, Port Forwarding, IP filtering 

 Επικοινωνία: 
Με τους ελεγκτές των φωτιστικών: Αποδεκτά πρωτόκολλα μετάδοσης RF, όπως το 

ΙΕΕΕ 802.15.4, Zigbee ή παρόμοιο, SigfoxLoRaWan ή άλλη αναγνωρισμένη μέθοδος 
εκπομπής με την απαραίτητη προουπόθεση ότι η εκπομπή γίνεται σε αδεσμοποίητη ζώνη 
συχνοτήτων.  
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Με το διαδίκτυο: μέσω Ethernet port 2G ή 3G ή 4GModem 

 

Η ασύρματη κεντρική μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες διασφαλίσεις 
ποιότητας: 

1. Συμφωνία µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα επικοινωνίας 
που χρησιμοποιείται. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 
 

2. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη, συνοδευόμενη 
από δήλωση του κατασκευαστή. 

 

Για το λόγο αυτό, κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα, 
μέσω των οποίων πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ασύρματου ελεγκτή 

1. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ασύρματων κεντρικών ελεγκτών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των ασύρματων κεντρικών ελεγκτών 
πληροί όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, 
θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή των ασύρματων κεντρικών 
ελεγκτών, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά (εάν 
υπάρχει). 

3. Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή της συσκευής του ασύρματου κεντρικού ελεγκτή 
για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα 
τεχνικά φυλλάδια του (όπου και εάν απαιτείται). 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη για τους ασύρματους κεντρικούς ελεγκτές. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Μέσω του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης, ο διαχειριστής του δικτύου θα μπορεί κατ’ 
ελάχιστο να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες : 

1. Να έχει 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) όσο και πληροφοριών του 
τοπικού κόμβου επικοινωνίας.  

2. Να αποθηκεύει διαφορετικά προγράμματα αυξομείωσης της φωτεινής ροής των 
φωτιστικών σωμάτων. Σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να υπάρχει επίσης, δυνατότητα να 
οριστούν διαφορετικά προφίλ ελέγχου της φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα και τις 
ημέρες της εβδομάδας. 

3. Το σύστημα γενικότερα θα μπορεί να προβαίνει σε έναυση και σβέση των φωτιστικών 
σωμάτων της εγκατάστασης στις διαφορετικές ώρες της ημέρας κατά τη διάρκεια του 
έτους µε βάση το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος της εγκατάστασης και τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

4. Να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μεμονωμένων φωτιστικών αλλά 
και δυνατότητα ομαδοποίησης τους, ώστε να πραγματοποιείται ομαδικός έλεγχος. Η 
ομαδοποίηση (groups) θα μπορεί να γίνεται και σε ελεγκτές που ανήκουν σε 
διαφορετικούς ελεγκτές τομέα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των 
σημείων με κοινά χαρακτηριστικά στην περιοχή παρέμβασης.  Επίσης, θα πρέπει να 
μπορεί να δίνει χειροκίνητες εντολές σε επίπεδο οδών και να εμφανίζει το πλήθος των 
φωτιστικών που βρίσκονται συνολικά σε αυτή. 
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5. Να εντοπίζονται αστοχίες σημείων φωτισμού και τροφοδοτικών φωτιστικών, π.χ. 
απώλειες ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες επικοινωνίαςκ.α. 

6. Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο 
διαχειριστής να μπορεί να τροποποιεί, να διαγράφει χρήστες, ομάδες και επίπεδα 
πρόσβασης στο λογισμικό. 

7. Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports (αναφορών) και alarms 
(συναγερμών) ανάλογα µε τα δεδομένα πουλαμβάνει από τους ελεγκτές. 

8. Να υποστηρίζει ειδικό module αποστολής συναγερμών και βλαβών µέσω sms και e-mail. 
Επιπλέον, ο διαχειριστής και οι χρήστες, ανάλογα με το ρόλο τους, να μπορούν να 
δημιουργούν ενδεικτικά: νέα reports και alarms ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί, όσο και οι 
εξυπηρετηθέντες συναγερμοί. 

9. Η όποια ενημέρωση του λογισμικού να µην απαιτεί καμία ενέργεια από τον τελικό 
χρήστη. 

10. Να παρέχει δεδομένα σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να υπάρχει πρόσβαση και σε 
ιστορικά δεδομένα. 

11. Να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής παρουσίασης 
του εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε αναγνωρισμένο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο (π.χ. Google-Maps). 

12. Το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα και θα παρέχεται σαν cloud-based λύση 

13. Η πρόσβαση στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης γίνεται µέσω οποιουδήποτε 
φυλλοµετρητή (web-browser) 

14. Για τη λειτουργία του κεντρικού λογισμικού δεν πρέπει να απαιτείται η αγορά επιπλέον 
άδειας χρήσης ή κάποιου άλλου λογισμικού και υλικού από την υπηρεσία εντός του 
διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας των δέκα (10) ετών. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει την λύση του λογισμικού σε μορφή Cloud και να 

διασφαλίζει όλα τα ζητήματα λειτουργίας του. 

Να σημειωθεί ότι κάθε δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για τη λειτουργία του λογισμικού στη 

διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας δέκα (10) ετών, θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο. 

 

 

 

Πίνακας 5 – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις Συστήματος Τηλε-Ελέγχου & 
Τηλεδιαχείρισης 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

                       

                    AΣΥΡΜΑΤΟΣ  EΛΕΓΚΤΗΣ 

 

1 

Εντός του φωτιστικού 
σώματος  

 

Επικοινωνία με μορφή πλέγματος (MESH) µέσω ραδιοσυχνότητας RF.  

Εργοστασιακή τοποθέτηση (για τα φωτιστικά σώματα «ΤΥΠΟΣ Κ» και 
«ΤΥΠΟΣ Α»). 





 

Σελίδα 167 
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ή 

 

 

Σε βάση NEMA Socket 
7pin 

 

Πιστοποιητικό ENEC για τον ασύρματο ελεγκτή (για τα φωτιστικά σώματα 
«ΤΥΠΟΣ Ο» και «ΤΥΠΟΣ Δ»). 

 

ή 

 

Επικοινωνία με μορφή πλέγματος (MESH) µέσω ραδιοσυχνότητας RF. 

Ύπαρξη GPS module  και αυτόματη εισαγωγή της GPS τοποθεσίας στο 
σύστημα. 

 

2 
Επικοινωνία Ασυρμάτων 
Eλεγκτών 

 

Η επικοινωνία των ελεγκτών τόσο μεταξύ τους, όσο και µε τον κεντρικό 
κόμβο επικοινωνίας (gateway) θα υλοποιείται ασύρματα µε χρήση 
ασύρματου ανοιχτού βιομηχανικού πρωτοκόλλου (ενδεικτικός τύπος Zigbee 
2.4 GHz). 

 

Οι συχνότητες επικοινωνίας μπορούν να είναι RF 868 MHz ή 2.400-
2.483,5MHz. 

 

3 

 

Παρακολούθηση και 
αποστολή κατ’ ελάχιστο 
για τις τιμές και 
εκτέλεση λειτουργιών 
 

 

Τάση εισόδου (Volts) 

 

Ρεύμα εισόδου (Amps) 

 

Ενεργός ισχύς (Watts) 

 

Συντελεστής Ισχύος (cosφ) 

 

Ώρες λειτουργίας(σε κατάσταση on – burning hours) 

 

Ρύθμιση της φωτεινής ροής του φωτιστικού σώματος (λειτουργία dimming) 

 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +70οC 

 

Κλάση μόνωσης: I ή II 

 

Τάση λειτουργίας: 230VAC  

 

Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή αναμονής (stand-by λειτουργίας): ≤2W  

 

Σύστημα ελέγχου: DALI & 1-10V ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο 
Driver του φωτιστικού. Δηλαδή επιλογή πρωτοκόλλου Dimming μέσω του 
συστήματος.  

 

Στην περίπτωση απώλειας σήματος με τον κεντρικό ελεγκτή επικοινωνίας, 
τότε ο ελεγκτής θα πρέπει αυτόματα να μπαίνει σε προφίλ «ασφαλούς 
λειτουργίας» και να επιστρέφει σε λειτουργία ΟΝ /OFF βάσει 
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περιβάλλουσας φωτεινότητας ή αστρονομικών υπολογισμών (astronomic 
sunset/sunrise). 

 

Έλεγχος φορτίων ρεύματος τουλάχιστον 5Α. 

 

Ύπαρξη παροχής για αισθητήρα 12Vdc. 

 

Eνσωμάτωση αλγορίθμου CLO (Constant Light Output)  

 

Μοναδικός κωδικός αριθμός ασύρματου ελεγκτή για το σύστημα (IDnumber). 

 

Αποστολή συναγερμού/αναφοράς σε περίπτωση βλάβης.  

 

 

4 Διασφαλίσεις Ποιότητας 

 

Συμφωνία µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. 

Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 

 

5 Εγγυήσεις 
Καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη, συνοδευόμενη από δήλωση του 
κατασκευαστή 

               ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6 Αριθμός Αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών επικοινωνίας ≥ 23 

7 Επικοινωνία με Ελεγκτές  

 

Χρήση κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, 128 bit AES Encryption ή 
ανωτέρου. 

 

Αποδεκτά πρωτόκολλα μετάδοσης RF: ΙΕΕΕ 802.15.4, Zigbee ή παρόμοιο, 
SigfoxLoRaWan ή άλλη αναγνωρισμένη μέθοδος εκπομπής με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκπομπή γίνεται σε αδεσμοποίητη ζώνη 
συχνοτήτων. 

 

8 
Επικοινωνία με το 
διαδίκτυο 

Ethernet port 2G ή 3G ή 4G Modem 

9 Μεταφορά δεδομένων 

 

Μέσω απλής κάρτας SIM για M2M επικοινωνία, χωρητικότητας τουλάχιστον 
300 MB 

 

10 Ασφάλεια σύνδεσης Υποστήριξη λειτουργίας IP Filtering 

11 Στεγανότητα 

 

Τοποθέτηση εντός κυτίου βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον IP66. 
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12 
Θερμοκρασία 
Λειτουργίας 

-30 οC έως +70 οC 

13 
Προστασία από 
υπερτάσεις 

τουλάχιστον2kV 

14 Καταναλισκόμενη Ισχύς ≤ 20 W 

15 Τάση λειτουργίας 230 V AC 

16 Σειριακή Διεπαφή Τουλάχιστον μία (RS 232/485port) 

17 Θύρα Ethernet (RJ45 port) 

18 

 

Αναλογικές ή ψηφιακές 
εισόδους ή εξόδους για 
αισθητήρες ή άλλες 
συσκευές 

 

Τουλάχιστον 2 

19 GSM δίκτυο Κυψελωτό 2G ή 3G ή 4G modem (ενσωματωμένο στη συσκευή). 

20 Λειτουργίες 

 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα ισοδύναμα 

Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real Time Clock) 

 

Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, Port Forwarding, IP filtering 

 

21 Διασφαλίσεις Ποιότητας 

 

Συμφωνία µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. 

Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 

 

22 Εγγυήσεις 
Καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη, συνοδευόμενη από δήλωση του 
κατασκευαστή 

        ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
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23 Λειτουργίες 

Πραγματοποίηση αυτόματης συλλογής και απεικόνισης όλων των στοιχείων 
που θα προέρχονται από την εγκατάσταση. 

 

Δυνατότητα πληροφόρησης µέσω στατιστικών, σε επίπεδο φωτιστικού, οδού 
ή περιοχής. 

 

Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων 
λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

 

Δυνατότητα παρακολούθησης παραμέτρων σε επίπεδο ελεγκτή (κατ’ 
ελάχιστο τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες 
λειτουργίες, πιθανές αστοχίες), όσο και πληροφοριών του τοπικού κόμβου 
επικοινωνίας. 

 

Δυνατότητα αποθήκευσης διαφορετικών προγραμμάτων αυξομείωσης της 
φωτεινής ροής των φωτιστικών σωμάτων. Δυνατότητα να οριστούν 
διαφορετικά προφίλ ελέγχου της φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα και 
τις ημέρες της εβδομάδας. 

Δυνατότητα έναυσης και σβέσης των φωτιστικών σωμάτων της 
εγκατάστασης στις διαφορετικές ώρες της ημέρας κατά τη διάρκεια του 
έτους µε βάση το γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος της 
εγκατάστασης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

 

Απομακρυσμένος έλεγχος μεμονωμένων φωτιστικών, αλλά και δυνατότητα 
ομαδοποίησης τους, ώστε να πραγματοποιείται ομαδικός έλεγχος. Η 
ομαδοποίηση (groups) θα μπορεί να γίνεται και σε ελεγκτές που ανήκουν σε 
διαφορετικούς ελεγκτές τομέα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης 
των σημείων με κοινά χαρακτηριστικά στην περιοχή παρέμβασης. 

 

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής σε επίπεδο οδών και εμφάνισης του 
πλήθους των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται επί αυτής. 

 

Εντοπισμός αστοχιών σημείων φωτισμού και τροφοδοτικών φωτιστικών, 
π.χ. απώλειες ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες επικοινωνίας 
κ.α. 

 

Δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο 
διαχειριστής να μπορεί να τροποποιεί, να διαγράφει χρήστες, ομάδες και 
επίπεδα πρόσβασης στο λογισμικό. 

 

Δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports (αναφορών) και alarms 
(συναγερμών) ανάλογα µε τα δεδομένα λήψης από τους ελεγκτές. 

 

Υποστήριξη ειδικού module αποστολής συναγερμών και βλαβών µέσω sms 
και e-mail. Επιπλέον, δυνατότητα ο διαχειριστής και οι χρήστες, ανάλογα με 
το ρόλο τους, να μπορούν να δημιουργούν ενδεικτικά: νέα reports και 
alarms ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, θα 
πρέπει να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί, όσο και οι εξυπηρετηθέντες 
συναγερμοί. 

 

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια 
από τον τελικό χρήστη. 
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Δυνατότητα παροχής δεδομένων σε μορφή πινάκων και γραφημάτων και 
πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα. 

 

Παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής 
παρουσίασης του εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
πάνω σε αναγνωρισμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο (π.χ. Google-Maps). 

 

Η γλώσσα του Κεντρικού Λογισμικού Διαχείρισης θα είναι τουλάχιστον η 
ελληνική και αγγλική και το λογισμικό θα παρέχεται σαν cloud-based λύση. 

 

Η πρόσβαση στο Κεντρικό Λογισμικό Διαχείρισης θα γίνεται µέσω 
οποιουδήποτε φυλλοµετρητή (web-browser). 

 

H λειτουργία του Kεντρικού Λογισμικού δεν θα προϋποθέτει την αγορά από 
την υπηρεσία επιπλέον άδειας χρήσης ή κάποιου άλλου λογισμικού και 
υλικού εντός του διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας των δέκα (10) 
ετών. 
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ΤΥΠΟΣ Ο: Φωτιστικά σώματα LED οδικού τύπου 

 

Σύντομες Πληροφορίες «ΤΥΠΟΣ O» 

 

Κατηγορία Φωτιστικών Φωτιστικά Σώματα Οδικού Τύπου για φωτισμό  

 Τοπικών Οδών 

 Ήπιας Κυκλοφορίας 

 Σημαντικών Τοπικών Οδών 

 Συλλεκτήριων Οδών 

 Δευτερευουσών Αρτηριών 

 Πρωτευουσών Αρτηριών 

Μέγιστη Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Μέγιστη επιτρεπτή εγκατεστημένη ισχύς ομάδας 
120 kW.  

Ορισμός οικογένειας φωτιστικών: 

Ως οικογένεια φωτιστικών ορίζεται η εκάστοτε 
σειρά φωτιστικών που έχει φωτιστικά με ίδιο 
σχεδιασμό εξωτερικά (μορφή/σχήμα), τα οποία 
όμως μπορεί να διαφέρουν ως προς το μέγεθος 
(εξωτερικές διαστάσεις). Για παράδειγμα, τα 
φωτιστικά LUM-1, LUM-2, LUM-3 ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια φωτιστικών LUM, έχουν ίδιο 
σχεδιασμό εξωτερικά, αλλά έχουν τρία 
διαφορετικά μεγέθη). 

Μέγιστος αριθμός Οικογενειών Φωτιστικών: 

max 1 

Ορισμός διαμόρφωσης φωτιστικού: 

Ως διαμόρφωση θεωρείται ο τελικός 
προσφερόμενος τύπος φωτιστικού που 
αποτελείται από συγκεκριμένο εξωτερικό 
μέγεθος, σχήμα, πλήθος LED, τύπο LED, φακό 
διάχυσης κλπ. 

Μέγιστος αριθμός επιμέρους διαμορφώσεων 
φωτιστικών: 

Δεν περιορίζεται 

Φωτοτεχνικό Μοντέλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ O» 

Πλήθος φωτιστικών (τεμάχια) 1.234 
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Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων «Τύπου Ο» 

Τα προτεινόμενα φωτιστικά όλων των οικογενειών και των επιμέρους διαμορφώσεων αυτών 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να 
φέρουν τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Επιπρόσθετα τα φωτιστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. Συγκεκριμένα η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική που ορίζεται για 
τον τύπο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του πίνακα 1 και τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας 
και ενεργειακής αποδοτικότητας του φωτοτεχνικού μοντέλου δε γίνονται αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

Πίνακας 6 – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις οδικών φωτιστικών «ΤΥΠΟΣ Ο» 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε χρώμα RAL / 
AKZO. Αποτελείται από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική 
απομόνωση και την εύκολη συντήρηση. Το ένα μέρος είναι το τμήμα της οπτικής 
μονάδας και το άλλο το τμήμα των ηλεκτρικών μερών. Ο διαχωρισμός του οπτικού 
τμήματος και του τμήματος ηλεκτρικών μερών είναι επιθυμητός και όχι επί ποινή 
αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπονται σπονδυλωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LED modules (όχι ενιαίο 
σώμα φωτιστικού) και κατασκευές με τον driver εξωτερικά του φωτιστικού 

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά 
επεξεργασμένο.  

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε 
πλακέτες PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο 
οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και 
οπτικά με ανακλαστήρες αλουμινίου  

4 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 60mm.  

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598 

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262 

7 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία 
Τa ≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού 

8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες 2 προϋποθέσεις 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 
25 οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός 
μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των 
LED. 

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης ΙΙ 
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10 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 3000Κ (WW) ή 4000Κ (NW) ανάλογα με την περίπτωση του φωτοτεχνικού 
μοντέλου. 

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να 
διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

12 Ασύρματη 
διαχείριση 

Εσωτερική τοποθέτηση ασύρματου ελεγκτή φωτιστικών ή εξωτερική τοποθέτηση 
μέσω χρήσης τεχνολογίας NEMA Socket 7 PIN.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά, σε συνδυασμό με τους 
ελεγκτές τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους όταν οι ασύρματοι ελεγκτές 
τοποθετούνται στο εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της 
λίστας εξαρτημάτων ENEC να περιέχεται ο ασύρματος ελεγκτής που 
χρησιμοποιείται.  

 

13 Βάρος  ≤19 kg 

14 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο 

15 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 

16 Δήλωση 
Συμμόρφωσης κατά 
CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

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

17 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC για το προσφερόμενο προϊόν. 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με 
διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και 
συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Το πλήθος των LED, ωστόσο δε μπορεί να είναι 
διαφορετικό από αυτά που επιτρέπει το ENEC. 

18 Πιστοποιητικό 
απόδοσης 
φωτιστικού 

Πιστοποιητικό ENEC+ (ή ισοδύναμο) πιστοποιητικό διασφάλισης απόδοσης το οποίο 
βγαίνει σε συνδυασμό με το ΕΝΕC για την προσφερόμενη σειρά φωτιστικών.  

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαφορετικές διαμορφώσεις της ίδιας 
οικογένειας φωτιστικών, από αυτές  που ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC+. 

19 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή 
εγγύηση 

20 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν 
παραχθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο 
στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 
ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης 
μέλος του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου 
θα πρέπει να προσκομιστεί. 

21 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων 
του φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Ο)» του 
Παραρτήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της 
εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο DialuxEvo ή Relux με το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

22 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή 
ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν 
είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.  
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23 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις 
φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 
σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) 
και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό 
διάγραμμα). Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 
κατά (BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 

ΤΥΠΟΣ Κ: Φωτιστικά σώματα LED αξονικού τύπου 
 

Σύντομες Πληροφορίες «Τύπος K» 

Τα φωτιστικά σώματα της συγκεκριμένης ομάδας αποτελούνται από οδικά φωτιστικά LED τύπου 
βραχίονα ή οδικά φωτιστικά για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού. Τα φωτιστικά της ομάδας Κ 
προορίζονται για τοποθέτηση σε συρματόσχοινο.  

Κατηγορία Φωτιστικών Φωτιστικά Σώματα Οδικού Τύπου για φωτισμό  

 Τοπικών Οδών 

 Ήπιας Κυκλοφορίας 

 Σημαντικών Τοπικών Οδών 

 Συλλεκτήριων Οδών 

 Δευτερευουσών Αρτηριών 

 Πρωτευουσών Αρτηριών 

Μέγιστη Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Μέγιστη επιτρεπτή εγκατεστημένη ισχύς τύπου  

22kW.  

Ορισμός οικογένειας φωτιστικών: 

Ως οικογένεια φωτιστικών ορίζεται η εκάστοτε 
σειρά φωτιστικών που έχει φωτιστικά με ίδιο 
σχεδιασμό εξωτερικά (μορφή/σχήμα), τα οποία 
όμως μπορεί να διαφέρουν ως προς το μέγεθος 
(εξωτερικές διαστάσεις). Για παράδειγμα, τα 
φωτιστικά LUM-1, LUM-2, LUM-3 ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια φωτιστικών LUM, έχουν ίδιο 
σχεδιασμό εξωτερικά, αλλά έχουν τρία 
διαφορετικά μεγέθη). 

Μέγιστος αριθμός Οικογενειών Φωτιστικών: 

max 1 

Ορισμός διαμόρφωσης φωτιστικού: 

Ως διαμόρφωση θεωρείται ο τελικός 
προσφερόμενος τύπος φωτιστικού που 
αποτελείται από συγκεκριμένο εξωτερικό 
μέγεθος, σχήμα, πλήθος LED, τύπο LED, φακό 
διάχυσης κλπ. 

Μέγιστος αριθμός επιμέρους διαμορφώσεων 
φωτιστικών: 

Δεν περιορίζεται 

Φωτοτεχνικό Μοντέλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ Κ» 

Πλήθος φωτιστικών (τεμάχια) 300 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων «Τύπου Κ» 

Τα προτεινόμενα φωτιστικά όλων των οικογενειών και των επιμέρους διαμορφώσεων αυτών 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να 
φέρουν τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Επιπρόσθετα τα φωτιστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. Συγκεκριμένα η συνολική 
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εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική που ορίζεται για 
τον τύπο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του πίνακα 1 και τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας 
και ενεργειακής αποδοτικότητας του φωτοτεχνικού μοντέλου δε γίνονται αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

 

Πίνακας 7– Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις οδικών φωτιστικών «ΤΥΠΟΣ Κ» 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας). 

Το φωτιστικό θα έχει κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό, θα έχει βάρος 
μικρότερο ή ίσο από 16,0kg και θα έχει επίπεδη λεία επιφάνεια για αποφυγή 
συγκέντρωσης σκόνης. Θα είναι εύκολα ανοιγόμενο για πρόσβαση στο εσωτερικό 
του φωτιστικού, στο χώρο των ηλεκτρικών μερών και της οπτικής μονάδας χωρίς 
τη χρήση εργαλείων ή με την χρήση απλών εργαλείων 

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά 
επεξεργασμένο.  

Το άνοιγμα και η πρόσβαση στο εσωτερικό θα πραγματοποιείται από το κάτω 
μέρος του φωτιστικού, ενώ το ανοιγόμενο τμήμα (κάλυμμα) θα συγκρατείται σε 
ανοιχτή θέση (κατάλληλος σχεδιασμός) 

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε 
πλακέτες PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο 
οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και 
οπτικά με ανακλαστήρες αλουμινίου 

4 Μέθοδος Στήριξης  Κατάλληλος μηχανισμός στήριξης για αξονική τοποθέτηση επί κρέμασης σε 
συρματόσχοινο κατάλληλης διαμέτρου.  

Το σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της 
εγκατάστασης. Θα μπορεί να ρυθμιστεί με περιστροφή έως 90ο στον κατακόρυφο 
άξονα και με περιστροφή ±15ο ως προς τον οριζόντια άξονα, έτσι ώστε να 
προσανατολίζεται ανάλογα με τη θέση του συρματόσχοινου στην οδό. Το σύστημα 
στήριξης θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ ή από 
χυτό αλουμίνιο. 

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598 

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262 

7 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία 
Τa ≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού 

8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες 2 προϋποθέσεις 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 
25 οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός 
μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των 
LED. 
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9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ. 

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο 230V–50Hz, θα πραγματοποιείται εντός του 
φωτιστικού. Για το σκοπό αυτό, θα φέρει στο άνω μέρος του κελύφους δύο 
στυπιοθλίπτες. 

10 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 4000Κ 

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να 
διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

12 Ασύρματη 
διαχείριση 

Το φωτιστικό φέρει ασύρματο ελεγκτή ενσωματωμένο εντός του φωτιστικού 
σώματος ή σε βάση NEMASocket 7 pin. 

13 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο 

14 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 

15 Δήλωση 
Συμμόρφωσης κατά 
CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

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

16 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με 
διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και πιο 
συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Μπορούν επίσης να προσκομισθούν και 
διαμορφώσεις με νέας γενιάς LED, από αυτά που ενδεχομένως φαίνονται στο 
ENEC,  για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.  

Σημειώνεται επίσης πως δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ENEC να περιέχει τον 
ασύρματο ελεγκτή που τοποθετείται εσωτερικά ή το εξάρτημα NEMASocket. 

17 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή 
εγγύηση 

18 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν 
παραχθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο 
στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 
ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης 
μέλος του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου 
θα πρέπει να προσκομιστεί. 

19 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων 
του φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Κ)» του 
Παραρτήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της 
εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο (π.χ. DialuxEvo ) με το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

20 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή 
ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν 
είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια. 

21 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις 
φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 
σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) 
και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό 
διάγραμμα). Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 
κατά (BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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ΤΥΠΟΣ Α: Φωτιστικά σώματα LED τύπου Παραδοσιακού Φαναριού 

Σύντομες Πληροφορίες Τύπου 

Τα φωτιστικά σώματα του συγκεκριμένου τύπου αποτελούνται από φωτιστικά τύπου κορυφής 
LED τύπου φαναριού και προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενους ιστούς φωτισμού εντός 
των ορίων του Δήμου. 

Κατηγορία Φωτιστικών Φωτιστικά Σώματα Κορυφής για φωτισμό : 

 Σημαντικών Τοπικών Οδών 

 Ήπιας Κυκλοφορίας 

 Συλλεκτήριων Οδών 

 Πλατειών 

Μέγιστη Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Μέγιστη επιτρεπτή εγκατεστημένη ισχύς τύπου  

7 kW. 

Μέγιστος Αριθμός σχημάτων και διαστάσεων 
Φωτιστικών. Τα σχήματα και οι διαστάσεις των 
φωτιστικών που είναι αποδεκτές φαίνονται εντός 
των τεχνικών προδιαγραφών.  

Max 1 

βλέπε σχήμα Πίνακα 1 

Ορισμός διαμόρφωσης φωτιστικού: 

Ως διαμόρφωση θεωρείται ο τελικός 
προσφερόμενος τύπος φωτιστικού που 
αποτελείται από συγκεκριμένο εξωτερικό 
μέγεθος, σχήμα, πλήθος LED, τύπο LED, φακό 
διάχυσης κλπ. 

Μέγιστος αριθμός επιμέρους διαμορφώσεων 
φωτιστικών: 

Δεν περιορίζεται 

Φωτοτεχνικό Μοντέλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ Α» 

Πλήθος Φωτιστικών (τεμάχια) 115 
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Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων «τύπου Α» 

Τα προτεινόμενα φωτιστικά όλων των οικογενειών και των επιμέρους διαμορφώσεων αυτών 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να 
φέρουν τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Επιπρόσθετα τα φωτιστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. Συγκεκριμένα η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική που ορίζεται για 
τον τύπο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του πίνακα 1 και τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας 
και ενεργειακής αποδοτικότητας του φωτοτεχνικού μοντέλου δε γίνονται αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

 

Πίνακας 8 – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις οδικών φωτιστικών ΤΥΠΟΥ Α  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και να 
είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας). 

2 Κάλυμμα Τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα είναι περιμετρικό πολυκαρβονικό κάλυμμα στο 
σχήμα του φωτιστικού (κατά περίπτωση ανάλογα με το φωτοτεχνικό μοντέλο). Το 
περιμετρικό κάλυμμα μπορεί να διαφανές ή ημιδιαφανές. 

3 Κάλυμμα Τμήματος 
Ηλεκτρικών Μερών 

Το επάνω κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο 
και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας). 

4 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες 
PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη. 

5 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού διαμέτρου ¾’. 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίζει τυχόν εξαρτήματα 
προσαρμογής σε περίπτωση ύπαρξης ιστών διαφορετικής διατομής κορυφής.  

6 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 για την οπτική μονάδα κατά ΕΝ 60598  

7 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία τουλάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262 

8 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία 
Τa ≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού 

9 Διατήρηση 
Φωτεινής Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες 2 προϋποθέσεις 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 
25 οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός 
μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των 
LED. 

10 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ 
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11 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 3000Κ (WW) 

12 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να 
διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

13 Ασύρματη 
διαχείριση 

Το φωτιστικό φέρει ασύρματο ελεγκτή ενσωματωμένο εντός του φωτιστικού 
σώματος. 

14 Βάρος  ≤10 kg 

15 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο 

16 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 

17 Δήλωση 
Συμμόρφωσης κατά 
CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

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

18 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με 
διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και 
συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Μπορούν επίσης να προσκομισθούν και 
διαμορφώσεις με νέας γενιάς LED  από αυτά που ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC 
για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.  

Σημειώνεται επίσης πως δεν απαιτείται  το πιστοποιητικό ENEC να περιέχει τον 
ασύρματο ελεγκτή που τοποθετείται εσωτερικά ή το εξάρτημα NEMASocket. 

19 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. Δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου κατασκευαστή.  

20 Φωτομετρικά 
αρχεία τύπου LDT  

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί από 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς 
διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο 
ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης μέλος 
του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου θα 
πρέπει να προσκομιστεί. 

21 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις 
φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 
σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και 
ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό 
διάγραμμα). 

22 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Α)» του Παραρτήματος Ι. 
Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να 
προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο DialuxEvo με το οποίο πραγματοποιήθηκε η 
μελέτη. 

23 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή 
ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν 
είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια. 

24 Σχήμα Φωτιστικού Το σχήμα των φωτιστικών τύπου φαναριού θα είναι παρόμοιο με το απεικονιζόμενο 
και θα έχει διαστάσεις H 760mm, L 450mm, W=450mm με απόκλιση ± 10% 
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Τα προτεινόμενα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν παρεμφερή σχήματα με το 
απεικονιζόμενο στις φωτογραφίες και να βρίσκονται εντός των ορίων 
διαστάσεων (απόκλιση εφαρμόζεται επί κάθε διακριτής αναγραφόμενης 
διάστασης) 
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ΤΥΠΟΣ Δ: Φωτιστικά σώματα LED οδικού τύπου (ΔΕΔΔΗΕ) 
 

Σύντομες Πληροφορίες «Τύπος Δ» 

 

Κατηγορία Φωτιστικών Φωτιστικά Σώματα Οδικού Τύπου για φωτισμό  

 Τοπικών Οδών 

 Ήπιας Κυκλοφορίας 

 Σημαντικών Τοπικών Οδών 

Μέγιστη Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Μέγιστη επιτρεπτή εγκατεστημένη ισχύς ομάδας 
55kW  

Ορισμός οικογένειας φωτιστικών: 

Ως οικογένεια φωτιστικών ορίζεται η εκάστοτε 
σειρά φωτιστικών που έχει φωτιστικά με ίδιο 
σχεδιασμό εξωτερικά (μορφή/σχήμα), τα οποία 
όμως μπορεί να διαφέρουν ως προς το μέγεθος 
(εξωτερικές διαστάσεις). Για παράδειγμα, τα 
φωτιστικά LUM-1, LUM-2, LUM-3 ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια φωτιστικών LUM, έχουν ίδιο 
σχεδιασμό εξωτερικά, αλλά έχουν τρία 
διαφορετικά μεγέθη). 

Μέγιστος αριθμός Οικογενειών Φωτιστικών: 

max 1 

Ορισμός διαμόρφωσης φωτιστικού: 

Ως διαμόρφωση θεωρείται ο τελικός 
προσφερόμενος τύπος φωτιστικού που 
αποτελείται από συγκεκριμένο εξωτερικό 
μέγεθος, σχήμα, πλήθος LED, τύπο LED, φακό 
διάχυσης κλπ. 

Μέγιστος αριθμός επιμέρους διαμορφώσεων 
φωτιστικών: 

Δεν περιορίζεται 

Φωτοτεχνικό Μοντέλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ Δ» 

Πλήθος φωτιστικών (τεμάχια) 1.000 
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Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων «τύπου Δ» 

Τα προτεινόμενα φωτιστικά όλων των οικογενειών και των επιμέρους διαμορφώσεων αυτών 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να 
φέρουν τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Επιπρόσθετα τα φωτιστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. Συγκεκριμένα η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική που ορίζεται για 
τον τύπο. 

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του πίνακα 1 και τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας 
και ενεργειακής αποδοτικότητας του φωτοτεχνικού μοντέλου δε γίνονται αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

Πίνακας 9 – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις οδικών φωτιστικών «ΤΥΠΟΣ Δ» 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε χρώμα RAL / 
AKZO. Αποτελείται από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική 
απομόνωση και την εύκολη συντήρηση. Το ένα μέρος είναι το τμήμα της οπτικής 
μονάδας και το άλλο το τμήμα των ηλεκτρικών μερών. Ο διαχωρισμός του οπτικού 
τμήματος και του τμήματος ηλεκτρικών μερών είναι επιθυμητός και όχι επί ποινή 
αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπονται σπονδυλωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LED modules (όχι ενιαίο 
σώμα φωτιστικού) και κατασκευές με τον driver εξωτερικά του φωτιστικού 

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά 
επεξεργασμένο.  

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε 
πλακέτες PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο 
οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και 
οπτικά με ανακλαστήρες αλουμινίου  

4 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 60mm.  

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598 

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262 

7 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία 
Τa ≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού 

8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες 2 προϋποθέσεις 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 
25 οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός 
μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των 
LED. 

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης ΙΙ 
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10 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 3000Κ (WW) ή 4000Κ (NW) ανάλογα με την περίπτωση του φωτοτεχνικού 
μοντέλου. 

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να 
διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

12 Ασύρματη 
διαχείριση 

Εσωτερική τοποθέτηση ασύρματου ελεγκτή φωτιστικών ή εξωτερική τοποθέτηση 
μέσω χρήσης τεχνολογίας NEMA Socket 7 PIN.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά, σε συνδυασμό με τους 
ελεγκτές τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους όταν οι ασύρματοι ελεγκτές 
τοποθετούνται στο εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της 
λίστας εξαρτημάτων ENEC να περιέχεται ο ασύρματος ελεγκτής που 
χρησιμοποιείται.  

 

13 Βάρος  ≤10 kg 

14 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο 

15 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής 

16 Δήλωση 
Συμμόρφωσης κατά 
CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

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

17 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC για το προσφερόμενο προϊόν  

 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με 
διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και 
συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Το πλήθος των LED ωστόσο δε μπορεί να είναι 
διαφορετικό από αυτά που επιτρέπει το ENEC. 

18 Πιστοποιητικό 
απόδοσης 
φωτιστικού 

Πιστοποιητικό ENEC+ (ή ισοδύναμο) πιστοποιητικό διασφάλισης απόδοσης το οποίο 
βγαίνει σε συνδυασμό με το ΕΝΕC για την προσφερόμενη σειρά φωτιστικών.  

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαφορετικές διαμορφώσεις της ίδιας 
οικογένειας φωτιστικών, από αυτές  που ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC+. 

19 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή 
εγγύηση 

20 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν 
παραχθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο 
στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 
ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης 
μέλος του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου 
θα πρέπει να προσκομιστεί. 

21 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων 
του φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Δ)» του 
Παραρτήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της 
εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο αρχείο DialuxEvo ή Relux με το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

22 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή 
ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν 
είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.  
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23 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις 
φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού 
σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) 
και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό 
διάγραμμα). Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 
κατά (BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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Χαλύβδινος βαμμένος ιστός οδοφωτισμού ύψους 8,00m ή 12,00 m  
 
Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής 

της Υπηρεσίας.  

Tα επιμέρους τμήματα του ιστού θα ελέγχονται σε κάμψη για κύριο και πλευρικό άνεμο βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 και τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1.  

Η παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθείται από το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι βάση του 
προτύπου ISO 9001:2008 και οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002. 

1.1. Ιστός φωτισμού: 

 

 Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης έως 

Φ 150 και κορυφής  Φ60 συνολικού ύψους 8000mm και πάχους 4mm, ποιότητας S235JR 

κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής 

εξέλασης. 

 Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης έως 

Φ 200 και κορυφής έως Φ80 συνολικού ύψους από 11800μμ έως 12000mm και πάχους 

4mm, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά ποιότητας από 

τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

 

 Oχαλυβδοσωλήναςθα φέρει κατάλληλες οπές για την  στήριξη του βραχίονα ή του 

φωτιστικού  σώματος απευθείας στον ιστό. 

 Η πλάκα έδρασης θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ιστού σε νέα 

προκατασκευασμένη βάση με αγκύριαείτε σε υφιστάμενη βάση. 

 σε απόσταση 800mm πάνω από το έδαφος θα έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την 

είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του/τωνακροκιβωτίου/ων. 

 
1.2. Θυρίδα  

 

 Θυρίδα διαστάσεων 300Χ800mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του  ιστού, που στην 

κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία θα προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του 

κορμού ιδίων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο ‘άνοιγμα-

κλείσιμο,. Η θυρίδα θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ 

θα είναι σύμφωνη με την ΕΝ-40. 

 
1.3. Γαλβάνισμα εν θερμώ 

 
Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται 
διαστασιολογικά, θα καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για γαλβάνισμα εν 
θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  

 Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

 Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 

 Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  

 Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία 

450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος καθαρότητας μεγαλύτερης 

από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά: 

 Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

 Οπτική επιθεώρηση ιστών 

 Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 





 

Σελίδα 187 

 
 
 

Μετά τη διαδικασία του γαλβανίσματος οι ιστοί θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό 
γαλβανίσματος. 
 

1.4. Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 

 
Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους, πέραν του 
γαλβανίσματος σε θερμό μπάνιο ψευδραργύρου και για διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις 
χρωματισμού, θα γίνετε ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης 
ποιότητας. 
Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι ιδανική για 
τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή στο 
χρόνο και στα χτυπήματα. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην 
ηλιακή ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, προσφέρει δε 
μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα επιτυγχάνεται στις 
γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν 
επεξεργαστεί με φωσφορική κρυστάλλωση με ψευδάργυρο. 
Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια 
ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  
Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, Ευρωπαϊκής 
προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια.  

 
 

Πίνακας 10 – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις Χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού ύψους 
8.00m ή 12.00m 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Ιστός 
οδοφωτισμού 

Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης 
έως Φ 150 και κορυφής  Φ60 συνολικού ύψους 8000mm και πάχους 4mm, ποιότητας 
S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά ποιότητας από τον 
προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης 
έως Φ 200 και κορυφής έως Φ80 συνολικού ύψους από 11800μμ έως 12000mm και 
πάχους 4mm, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά 
ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

O χαλυβδοσωλήνας θα φέρει κατάλληλες οπές για την στήριξη του βραχίονα ή του 
φωτιστικού  σώματος απευθείας στον ιστό. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ιστού σε νέα 
προκατασκευασμένη βάση με αγκύριαείτε σε υφιστάμενη βάση. 

Σε απόσταση 800mm πάνω από το έδαφος θα έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την 
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είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του/τωνακροκιβωτίου/ων. 

2 Θυρίδα Θυρίδα διαστάσεων 300Χ800mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του  ιστού, που στην 
κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία θα προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του 
κορμού ιδίων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο ‘άνοιγμα-
κλείσιμο,. Η θυρίδα θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ 
θα είναι σύμφωνη με την ΕΝ-40.  

3 Γαλβάνισμα εν 
θερμώ 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται 
διαστασιολογικά, θα καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για 
γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  

 Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

 Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 

 Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  

 Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε 
θερμοκρασία 450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος 
καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά: 

 Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

 Οπτική επιθεώρηση ιστών 

 Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 

 

4 Ηλεκτροστατική 
βαφή πούδρας 

Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους θα γίνεται 
ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης ποιότητας. 

Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι 
ιδανική για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται 
μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στα χτυπήματα.  

Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα 
επιτυγχάνεται στις γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη 
γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν επεξεργαστεί με φωσφορική κρυστάλλωση με 
ψευδάργυρο. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, προσφέρει δε 
μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 

Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια 
ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  

Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, 
Ευρωπαϊκής προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι 
επιλογής της Υπηρεσίας. 

Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια. 
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Γαλβανισμένος βραχίονας κατάλληλος για τοποθέτηση επί ιστού ΔΕΔΔΗΕ 

 

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνατύπου GR-259 1/1 κατά ΔΕΔΔΗΕ παράγραφο 

8 (σχέδιο 1) της GR-259 (ΔΕΔΔΗΕ). 

 

Οι βραχίονες θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ-40-2. 

Το υλικό θα είναι ποιότητας S235JR/EN 10025 

 

Θα αντέχουν σε βάρος φωτιστικού έως 26 Κγρ. 

 

Ο βραχίονας στο τελευταίο τμήμα του θα έχει διατομή τέτοια που να επιτρέπει την ενσφήνωση και στήριξη 

του φωτιστικού σε βάθος έως 20 εκατοστών. 

 

Ο βραχίονας πρέπει να αποτελείται από δύο μεταλλικές λάμες 30x300x3mm (σε μορφή κολάρου) για την 

προσαρμογή του σε ξύλινο ιστό με τσέρκια, ή βίδες Φ16 και από ένα σωλήνα κυκλικής διατομής 

διαμέτρου ενδεικτικά Φ48 έως Φ60 mm (και πάντως εσωτερική Φ>=28 mm)και πάχους 3mm. 

 

Ο σωλήνας πρέπει να κάμπτεται σε ύψος 600mm από τη βάση του. Ο σωλήνας πρέπει να έχει κλίση 0° -

15° ως προς οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500-700mm με το οριζόντιο επίπεδο. 

 

Ο βραχίονας θα φέρει ακροδέκτη γειώσεως για σύσφιξη χάλκινου αγωγού 2,5 ή 6 mm2. 

 

Η τροφοδότηση θα γίνεται δια μέσου του βραχίονα με κατάλληλα προστόμια για την αποφυγή τριβής  των 

καλωδίων. 

 

Ο βραχίονας πρέπει να έχει δεχθεί σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμα και να 

γαλβανίζεται εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461, με πάχος γαλβανίσματος 80 μm. 

 

 

Διάμετρος βραχίονα 
 
Υλικό/Πάχος κατασκευής βραχίονα 
Μήκος βραχίονα / Κλίση βραχίονα 
Μέγιστο βάρος συγκράτησης 
Γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ENISO 1461¨1999. 
Πάχος γαλβανίσματος περίπου 

Φ42 -Φ48 ή Φ60 mm κατά περίπτωση 
 
S235JR  /≥3 mm 
1 μ / 0°-10° 
26 Κγρ 
ΝΑΙ 
80 μm 

 

 

Μονός – διπλός ή πολλαπλός βραχίονας βαμμένος και γαλβανισμένος  

 

1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Μονός – διπλός ή πολλαπλός βραχίονας γαλβανισμένος και  βαμμένος  από χάλυβα θερµής έλασης 
ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219. Ο βραχίονας θα φέρει τα κατάλληλα 

εξαρτήματα για την στήριξή του στον ιστό και την κατάλληλη διατομή Φ48 έως Φ60. 

 

1.2. Γαλβάνισμα εν θερμώ 

 
Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται διαστασιολογικά, θα 
καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και 
εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Καθαρισμός επιφάνειας σεδιάλυμα HCI  

 Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

 Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 
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 Προθέρμανση σεξηραντήριο -  στεγνωτήριο 

 Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία 450οC,  
όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά σε: 

 Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

 Οπτική επιθεώρησηιστών 

 Έλεγχος πρόσφυσηςτουψευδαργύρου. 

 
 
Μετά τη διαδικασία του γαλβανίσματος οι ιστοί θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό γαλβανίσματος. 
 

1.3. Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
 

Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους, πέραν του γαλβανίσματος σε 
θερμό μπάνιο ψευδραργύρου και για διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις χρωματισμού, θα γίνετε 
ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης ποιότητας. 
Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι ιδανική για τη βαφή 
μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στα 
χτυπήματα. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις 
αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, προσφέρει δε μεγάλες μηχανικές και χημικές 
αντοχές. 
Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα επιτυγχάνεται στις 
γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν επεξεργαστεί με 
φωσφορική κρυστάλλωση με ψευδάργυρο. 
Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια ηλεκτροτριβής 
τύπου T.R.  
Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, Ευρωπαϊκής προέλευσης, 
θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 
Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια.  
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1.4. Ενδεικτικά σχέδια & διαστάσεις βραχιόνων 
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Πίνακας 11 – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις Γαλβανισμένου βραχίονα κατάλληλου για 
τοποθέτηση επί ιστού ΔΕΔΔΗΕ 

Α/
Α 

Περιγραφή Απαίτηση  

1 Γενικά 
χαρακτηριστικ
ά 

Μονός – διπλός ή πολλαπλός βραχίονας γαλβανισμένος και  βαμμένος  από χάλυβα θερµής 
έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219. Ο βραχίονας θα 
φέρει τα κατάλληλα εξαρτήματα για την στήριξή του στον ιστό και την κατάλληλη διατομή Φ48 
έως Φ60. 

2 Γαλβάνισμα εν 
θερμώ 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται 
διαστασιολογικά, θα καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για γαλβάνισμα 
εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  

 Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

 Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 

 Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  

 Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε 
θερμοκρασία 450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος 
καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά: 

 Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

 Οπτική επιθεώρηση ιστών 

 Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 

 

3 Ηλεκτροστατικ
ή βαφή 
πούδρας 

Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους θα γίνεται 
ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης ποιότητας. 

Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι ιδανική 
για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή 
στο χρόνο και στα χτυπήματα. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, 
προσφέρει δε μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 

Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα επιτυγχάνεται 
στις γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν 
επεξεργαστεί με φωσφορική κρυστάλλωση με ψευδάργυρο. 

Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια 
ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  

Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, Ευρωπαϊκής 
προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι επιλογής της 
Υπηρεσίας. 

Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια. 
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4 Ενδεικτικές 
διαστάσεις 
βραχιόνων 
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Σελίδα 200 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ  [ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ] ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

  Για την υλοποίηση του κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού προβλέπονται θέσεις φωτιστικών 

σημείων εγκατεστημένα σε εγκάρσιες διατάξεις συρματόσχοινων (Σχέδιο 1),  σε απόσταση μέχρι 

τριάντα (30) μέτρων μεταξύ τους και ύψος από 7 έως 8 μέτρα.  

 

Σχέδιο 1: Ενδεικτικό σχέδιο εγκάρσιας διάταξης (κάτοψη) κρεμαστού δικτύου για την στήριξη φωτιστικού 

σώματος.  

 

Οι θέσεις των εγκάρσιων σημείων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ενώ για την υλοποίηση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού εκτός των παραπάνω αναφερθέντων θα γίνει εγκατάσταση διαμήκους 

συρματόσχοινου από εγκάρσια διάταξη σε εγκάρσια διάταξη (από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό 

σώμα) το οποίο θα συγκρατεί το  καλώδιο ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωμάτων, τύπου 

E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής από 3Χ4mm2 

έως 5Χ4mm2. Το καλώδιο θα εκκινεί από τα υφιστάμενα Πίλλαρ (ή/και από σημεία που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία) και θα ασφαλίζονται στον Ηλεκτρικό Πίνακα του κάθε Πίλλαρ, ενώ κάθε 

γραμμή θα ελέγχεται από ξεχωριστό  ρελέ διαφυγής. Το καλώδιο θα αναρτάται στο 

συρματόσχοινο με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα ανά 40 εκατοστά.   
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  Ανά τρεις εγκάρσιες διατάξεις θα εγκαθίσταται εγκάρσια διάταξη διπλού συρματόσχοινου 

(Σχέδιο 2), ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επέμβασης σε τμήματα του δικτύου, χωρίς τον 

κίνδυνο κατάρρευσης της συνολικής εγκατάστασης.      

 

Σχέδιο 2: Ενδεικτικό σχέδιο διπλής εγκάρσιας διάταξης (κάτοψη) κρεμαστού δικτύου & λεπτομέρεια του 

ρομβοειδή διακλαδωτήρα.  

 

 Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και η διάταξη του κρεμαστού δικτύου θα υποδειχθούν από 

την Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή η στήριξη θα 

γίνεται επί γαλβανισμένου κολουροκωνικού, κυλινδρικού ή τηλεσκοπικού ιστού ύψους 7,5 

μέτρων. Η στήριξη του συρματόσχοινου στον ιστό θα γίνεται με κατάλληλο κρίκο αγκύρωσης 

(Σχέδιο 3), ακολουθώντας αντίστοιχες κατά τα λοιπά διατάξεις των σχεδίων 1 & 2. Οποιαδήποτε 

άλλη τεχνική λύση θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης της 

Προμήθειας. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ιστών (διάμετρος βάσης, διάμετρος κορυφής, 

πάχος ελάσματος, τρόπος θεμελίωσης, πλάκα έδρασηςκ.λ.π.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της 

βάσης θεμελίωσης του ιστού (διαστάσεις, σύνθεση και οπλισμός σκυροδέματος, 

διαστασιολογησηαγκυρίωνκ.λ.π.) θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει στατική μελέτη του ιστού για την συγκράτηση τόσο του δικτύου όσο 

και του φωτιστικού σώματος που προσφέρει. 

 Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  του ιστού αναλύονται παρακάτω: 

 Ύψος ιστού 7,5μ 

 Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένος σιδηροϊστός 
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 Κατάλληλος για τάνυση συρματόσχοινου, οριζόντιου φορτίου κορυφής κατ’ ελάχιστο 

400kg. 

 

 

Σχέδιο 3: Ενδεικτικά σχέδια απλής εγκάρσιας διάταξης (στήριξη 1) και διπλής εγκάρσιας διάταξης 

(στήριξη 2)  κρεμαστού δικτύου με το ένα άκρο σε συνδεδεμένο σε ιστό.  

 

  Το συρματόσχοινο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του δικτύου θα είναι διαμέτρου 

8mm, όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως αποτυπώνονται στα σχέδια) θα είναι γαλβανισμένα. Η 

μέση απόσταση από τοίχο στήριξης σε τοίχο στήριξης ή ιστό είναι 12 μέτρα και η μέση απόσταση 

από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα είναι από 25 έως 30 μέτρα. Οποιοδήποτε επιπλέον 

μήκος συρματόσχοινου απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο προμηθευτή. Επίσης ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή μικροϋλικό απαιτηθεί για 
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την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή του κρεμαστού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων στις θέσεις τους.   

 

Ενδεικτικά υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους: 

 

Αρίθμηση Εξάρτημα κρεμαστού δικτύου Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1 Συρματόσχοινο 8mm διάμετρος, γαλβανισμένο, αντοχής 

τουλάχιστο 1390Kg. 

2 Άγκιστρα ή στελέχη αγκύρωσης Γαλβανισμένο, Μ12, στερεωμένο επί τοίχου 

με κατάλληλα χημικά βύσματα. 

3 Εντατήρας συρματόσχοινου 1/2’’ Χ 10 5/8’’, γαλβανισμένο. 

4 Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου Γαλβανισμένο, 3/8’’ 

5 Σφιγκτήρας διασταυρωμένου συρματόσχοινου Κατάλληλων διαστάσεων, γαλβανισμένος. 

6 Βρόγχος πρόσδεσης (ροδάντζα) Γαλβανισμένο 1 ¾’’’. 

7 Διακλαδωτήρας συρματόσχοινου Κυκλικός διαμέτρου 14mm, γαλβανισμένος. 

8 Κρίκος αγκύρωσης μετά κοχλιωτού πύρου ½’’ 

(Ναυτικό κλειδί) 

Γαλβανισμένο. 

9 Καλώδια τροφοδοσίας E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V 

με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής από 

3Χ4mm2 έως 5Χ4mm2 

10 Εξαρτήματα πρόσδεσης καλωδίου Μεταλλικά- γαλβανισμένα ανά 40 εκατοστά. 

11 Ρομβοειδής διακλαδωτήρας Γαλβανισμένος 110mm X 160mm. 

 

H τιμή στο τιμολόγιο της μελέτης είναι ανηγμένη και περιλαμβάνει: 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την κατασκευή του κρεμαστού 

δικτύου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 Την προμήθεια, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία των 

καλωδίων ηλεκτροδότησης, και των απαραίτητων ηλεκτρολογικών υλικών όπως 

αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω. 

 

 

 

Σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις: 

1. Οι σχεδιασμένες τυπικές διατάξεις κατασκευής των εναερίων δικτύων δεν εξαντλούν, όλες τις 

δυνατές περιπτώσεις . Οποιαδήποτε περίπτωση δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ήδη 

υποδεικνυόμενες λύσεις, θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλο συνδυασμό τμημάτων των διατάξεων 

αυτών. 

2. Η τάνυση των αξονικών συρματόσχοινων θα είναι απολύτως επιμελημένη, ώστε τα 

συρματόσχοινα να είναι πρακτικά οριζόντια (χωρίς βέλος ή κλίση). 

3. Κάθε συρματόσχοινο θα στηρίζεται σε τουλάχιστον δύο σημεία στα οικοδομικά στοιχεία. 

4. Η όλη κατασκευή θα συνδυάζει την απλότητα της κατασκευής με την αρτιότερη αισθητικά 
τελική εικόνα του δικτύου.     

 

 





 

Σελίδα 204 

1

2

3

4

5

6

3

3

21

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Άγκιστρα αγκύρωσης

2. Εντατήρας

3. Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου

4. Βρόγχος πρόσδεσης (Ροδάντζα)

5. Διακλαδωτήρας

6. Ναυτικό κλειδί

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Ε 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Σχέδιο 1 
 
  
 
 
 
   
 
Στο σχέδιο 1 φαίνεται η λεπτομέρεια της βασικής στήριξης του συρματόσχοινου στις 
παράπλευρες οικοδομές. Για την στήριξη ενός φωτιστικού σώματος θα υλοποιούνται δύο 
διατάξεις σαν αυτή του σχεδίου 1, εκατέρωθεν της οδού.  
 
  Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν διάφορες τυπικές διατάξεις, που δύναται να 
ακολουθηθούν για την υλοποίηση του δικτύου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει 
την πιο ενδεδειγμένη περίπτωση, που εξασφαλίζει την βέλτιστη λύση εγκατάστασης του 
κρεμαστού δικτύου. 
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                                              ΣΤΈΛΕΧΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ 
                                          
                                          
                                                ΣΤΈΛΕΧΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ 
                                          
 
                  ΤΑΝΥΣΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 
 
                                          
        ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 
                                          
     
                  ΡΟΔΑΤΖΑ 
                                          
                                                ΣΦΙΓΚΙΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 
 
                                           
 
       ΣΦΙΓΚΙΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 
                                          
                 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 
                                          
          
                                              ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ (ΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ) 
                                          
 
                ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ) 
 
                                         
       ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 8 ΧΙΛ. 
                                              
                                    ΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 8 ΧΙΛ. 
                                          
           
                 ΤΟΙΧΟΣ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
 
        
 
 
        
        ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ 
                                        
  
 
       ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Οι σχεδιασμένες τυπικές διατάξεις κατασκευής των εναερίων δικτύων δεν εξαντλούν, όλες 
τις δυνατές περιπτώσεις . Οποιαδήποτε περίπτωση δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ήδη 
υποδεικνυόμενες λύσεις, θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλο συνδυασμό τμημάτων των 
διατάξεων αυτών. 

2.  Τμήματα που χαρακτηρίζονται με το σύμβολο 2Χ λαμβάνονται ως διπλά. 
3. Η τάνυση των αξονικών συρματόσχοινων θα είναι απολύτως επιμελημένη, ώστε τα 

συρματόσχοινα να είναι πρακτικά οριζόντια (χωρίς βέλος ή κλίση) σε όλο το μήκος των 
οδών. 

4. Κάθε συρματόσχοινο θα στηρίζεται σε δύο σημεία στα οικοδομικά στοιχεία. 
5. Η σχέση της οριζόντιας και αξονικής απόστασης μεταξύ οποιουδήποτε φωτιστικού σώματος 

και των σημείων αγκυρώσεως των σχετικών προς το σώμα εγκάρσιων συρματόσχοινων, θα 
είναι κατά το δυνατό μικρή και σε κάθε περίπτωση μικρότερη της μισής της αντίστοιχης 
απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων. 

6. Η όλη κατασκευή θα συνδυάζει την απλότητα της κατασκευής με την αρτιότερη αισθητικά 
τελική εικόνα του δικτύου.     

 

 

 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
 

Ε Λ Ε Χ Θ Η Κ Ε 
 
 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 
 

Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2018 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 

Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 1: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

i) Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. 

 

ii) Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

iii) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, 

πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 

απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 

υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 

συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν 

όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται 

στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 

μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 

Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, 

διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδόσεως Τράπεζας. 

Η δυνατότητα εκχώρησης του συμβατικού τιμήματος γίνεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως της 

Επιτροπής Παραλαβής και της γραπτής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

iv) Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης 

ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το 

Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την 

παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της 

Σύμβασης. 

 

v) Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, 

διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Οι πιο πάνω 

όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την 

καλύτερη εκτέλεση της προμήθειας και της εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο. 

Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν 

κατά σειρά προτεραιότητας το κείμενο της σύμβασης, η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση 

κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
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vi) Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια, η εκτέλεση των 

εργασιών και η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται 

οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή 

κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, μη απόδοση της φωτεινότητας κατά την λειτουργία του 

εξοπλισμού, απορρόφηση ισχύος μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στις τεχνικές 

προδιαγραφές, κλπ) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη. 

 

vii) Οι διαγωνιζόμενοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους, οφείλουν να έχουν 

διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα των τοπικών χαρακτηριστικών και των 

ιδιαιτεροτήτων των χώρων εγκαταστάσεων και εργασιών. Η οικονομική τους προσφορά 

οφείλει να έχει λάβει υπόψη όλες τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 

σύμβασης, έστω και εάν αυτές δεν περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κάλυψης κάθε δαπάνης για επιπλέον υλικά ή εργασίες που 

θα χρειαστεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την εκτέλεση των εργασιών και την 

παράδοση του χώρου στην αρχική του κατάσταση και δεν θα πραγματοποιηθεί υπέρβαση 

του ποσού της οικονομικής τους προσφοράς για την εκτέλεση του συμβατικού του 

αντικειμένου. 

 

viii) Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή: 

 

 ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος και θα 

συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 

 αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων και 

του συστήματος τηλεδιαχείρισης για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά 

την παράδοσή του. Στην περίπτωση των φωτιστικών, των οποίων ο χρόνος ζωής 

τους είναι μικρότερος των 10 ετών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το 

πλήθος και το κόστος αντικατάστασης των φωτιστικών στη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Η εγγύηση αυτή καλύπτει όχι μόνο την περίπτωση καταστροφικού 

σφάλματος των φωτιστικών, αλλά και την περίπτωση εμφανούς μείωσης της 

φωτεινής ροής τους (μειωμένη απόδοση) ή την εμφάνιση φωτεινής πάλμωσης 

(flickering) μετρούμενης με παλμογράφο που φέρει φωτοδίοδο. Τέλος, είναι 

προφανές ότι η εγγύηση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις ορθής λειτουργίας και όχι 

περιπτώσεις κλοπών, βανδαλισμών ή φυσικών καταστροφών.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

o Την αντικατάσταση ή/και επισκευή και επανατοποθέτηση οποιουδήποτε 

υλικού (φωτιστικού, υλικού του συστήματος τηλεδιαχείρισης κ.ο.κ.) 

παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης.  

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

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

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται με ιδία μέσα (τεχνικά και προσωπικό) του 

αναδόχου χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Στην περίπτωση διαπίστωσης μη καλής λειτουργίας των εγκατεστημένων υλικών, 

ο ΟΤΑ ειδοποιεί εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον ανάδοχο. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προβεί στις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο και 

αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού: 

 εντός του χρονικού διαστήματος των 72 ωρών από την χρονική στιγμή της 

ειδοποίησης για τη βλάβη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax ή και 

τηλεφωνικού μηνύματος) εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι και 

Παρασκευή σε εργάσιμες ημέρες και στο διάστημα από 09:00 έως 17:00 ή 

 εντός του χρονικού διαστήματος των 72 ωρών από το πρωί (09:00)  της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω 

ημερών και ωρών.  

 Στην περίπτωση κατά την οποία η αποκατάσταση της βλάβης δεν 

συντελεστεί εντός του ανωτέρω διαστήματος τότε θα επιβάλλεται στον 

Ανάδοχο ρήτρα ποσού τετρακοσίων σαράντα ευρώ (450€) για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης. Προκειμένου η παραπάνω παρέμβαση να είναι εφικτή, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ανταλλακτικά (φωτιστικά 

σώματα, Drivers, Led modules, ασύρματους ελεγκτές κ.ο.κ.) είτε σε δικό 

του χώρο -εντός των ορίων του Δήμου- είτε στην αποθήκη του Δήμου, 

καθώς και να διατηρεί συνεργείο που θα γνωστοποιεί στην Υπηρεσία. Οι 

παραπάνω απαιτήσεις ισχύουν για όλο το διάστημα του χρόνου εγγύησης. 

 Το σύνολο των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού του 

συστήματος τηλεδιαχείρισης θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση των 

κατασκευαστών διάρκειας δέκα (10) ετών και θα αφορά στο σύνολο κάθε 

φωτιστικού σώματος και εξοπλισμού του συστήματος τηλεδιαχείρισης.    

 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των εργασιών από τον ανάδοχο θα είναι 
τουλάχιστον τα πέντε (5) έτη. 

 

ix) Στον Ανάδοχο θα παραδοθούν από την Υπηρεσία σε μορφότυπο shapefile ή ισοδύναμο, 

όλα τα στοιχεία των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων (θέσεις, τύπος κ.ο.κ.). Με την 

Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος, για τις ανάγκες πιστοποίησης της 

τοποθέτησης του προμηθευόμενου εξοπλισμού, υποχρεούται να παραδώσει ηλεκτρονικό 

αρχείο γεωχωρικής απεικόνισης των φωτιστικών σωμάτων και των Κεντρικών Ελεγκτών 

Επικοινωνίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής 

στο οποίο θα αποτυπώνονται οι θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων 

τύπου LED (as built) και των Κεντρικών Ελεγκτών Επικοινωνίας. Στην περίπτωση που οι 

θέσεις των φωτιστικών σωμάτων είναι υφιστάμενες (περιπτώσεις τύπων Δ, Ο & Α), τότε 

οι συντεταγμένες τους μπορούν να αντληθούν από την υφιστάμενη αποτύπωση της 

Υπηρεσίας. 

 

x) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράξει πλήθος νυκτερινών αεροφωτογραφιών της περιοχής 

παρέμβασης (πριν και μετά) για την άρτια φωτογραφική αποτύπωση της νέας νυκτερινής 

εικόνας της πόλης. Οι αεροφωτογραφίες μπορεί να είναι δορυφορικές υψηλής ανάλυσης ή 

μπορούν να παραχθούν με drone, εφόσον εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες άδειες από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Το κόστος θα αναληφθεί πλήρως από τον Ανάδοχο. 
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xi) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη της είναι από κοινού 

και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την σύμβαση. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Εάν κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ 

κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

xii) Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 

να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

σύμβαση. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου αναφέρεται γραπτά στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο εκπρόσωπος του 

Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα 

θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε 

διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί σε 

συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

xiii) Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

 

xiv) Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν 

την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 

στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

 

xv) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

xvi) Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας και των εργασιών. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα 

που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  
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xvii) Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου -

εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, θα 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 

της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

xviii) Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

της προμήθειας με μέγιστο το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών πέραν της καταληκτικής 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης της σύμβασης, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών εις 

βάρος του Αναδόχου. 

 

xix) Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την εσωτερική ποσότητα στο 

άρθρο με  Α.Τ. 06  (Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

ιστούς ΔΕΔΔΗΕ, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 

50W χωρίς βραχίονα, θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ ή 4000Κ ( τύπους Δ)  ΝΕΟ  

060.10.40.6α) μεταξύ φωτιστικών που ανήκουν στις φωτοτεχνικές κατηγορίες Δ-1 & Δ-2. 

Πιο συγκεκριμένα και ενώ οι ενδεικτικές ποσότητες είναι 700 τεμ στην Δ-1 και 300 τεμάχια 

στην Δ-2, θα μπορούσε να αλλάξει με οποιονδήποτε συσχετισμό ποσοτήτων, υπό την 

προϋπόθεση της μη μεταβολής της συνολικής ποσότητας ήτοι αυτής των 1.000 τεμαχίων. 

 

xx) Ο αριθμός των Κεντρικών Ελεγκτών Επικοινωνίας στο σύστημα τηλεδιαχείρισης έχει 

προκύψει από την απαίτηση του ενός (1) Κεντρικού Ελεγκτή για κάθε εκατόν είκοσι (120) 

ασύρματους ελεγκτές. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση του Συστήματος 

Τηλεδιαχείρισης απαιτηθεί μεγαλύτερος αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών, τότε το επιπλέον 

κόστος θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση του 

Συστήματος Τηλεδιαχείρισης απαιτηθεί μικρότερος αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών, τότε τα 

επιπλέον τεμάχια θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο στην Αποθήκη του Δήμου. 

 

xxi) Σε κάθε κάναβο, που αντιστοιχεί σε μία φωτοτεχνική μελέτη, έχει προβλεφθεί το 

ενδεικτικό όριο ισχύος του φωτιστικού σώματος σε Watt. Στον προϋπολογισμό της 

μελέτης έχει γίνει κατηγοριοποίηση των φωτιστικών σωμάτων με βάση το Wattage και 

έχει αποδοθεί μία τιμή προϋπολογισμού με βάση την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το 

φωτιστικό σώμα. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται επί τη βάση του ενδεικτικού ορίου 

ισχύος και όχι αυτού που προκύπτει από την προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού 

Φορέα.  
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xxii) Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για την παρακολούθηση και 

παραμετροποίηση του εγκατεστημένου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα σε 

χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο θα γίνει η εκπαίδευση υπαλλήλων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και της Δ/νσης Εργοταξίου. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει μία 

(1) εργάσιμη εβδομάδα, ενώ ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παραδώσει στους 

εκπαιδευόμενους εγχειρίδιο οδηγιών στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. 

 

xxiii) Οι ιστοί και τα φωτιστικά σώματα που θα απομακρυνθούν από τις υφιστάμενες υποδομές 

οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, θα αξιολογηθούν από στελέχη του Δήμου και θα 

καταγραφούν (με την βοήθεια του Αναδόχου) και όσα υλικά από τα ανωτέρω κριθούν 

αξιόλογα θα αποθηκευτούν με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου για διάστημα έως και ενός 

(1) έτους από το τέλος της σύμβασης. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος ο Ανάδοχος 

θα μεταφέρει με δικά του έξοδα τα υλικά σε χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Φορέα. 

 

xxiv) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει οποιοδήποτε φωτιστικό σημείο 

κρεμαστού δικτύου, ακόμη και αν αυτό είναι μεμονωμένο, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει σε λειτουργία το υφιστάμενο δίκτυο 

δημοτικού φωτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του νέου, χωρίς 

δηλαδή την διακοπή της λειτουργίας του, μέχρι και την ηλεκτροδότηση των νέων 

φωτιστικών σωμάτων.  

 

xxv) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται στην προσφορά τους να επισυνάψουν 

υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή 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 ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της 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. 
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Άρθρο 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

 

i) Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που με υπαιτιότητά του προκληθεί ζημιά, φθορά ή απώλεια σε 

υλικό ή τμήμα υλικού, στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή του.  

ii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για 

την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, 

πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής του προσωπικού της ή τρίτων και για 

την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή 

επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας και των εργασιών από τον Ανάδοχο ή τους 

υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του 

εξοπλισμού.  

iii) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα όποια μέτρα ρύθμισης της 

κυκλοφορίας στον χώρο των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε οδό ή περιοχή 

παρέμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέτει σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Τμήμα 

Τροχαίας (το οποίο και θα τηρεί απαρέγκλιτα)  και θα μεριμνά για την κατά το δυνατόν 

απρόσκοπτη και σε κάθε περίπτωση ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων 

από τις περιοχές αυτές. 
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Άρθρο 3: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

 

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

i) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που 

να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που 

αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα. 

ii) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

i) Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά στη συμβατότητα 

των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών 

όρων των συμβατικών τευχών. 

ii) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, την 

ασφαλιστική σύμβαση. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των 

ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy). 

iii) Σε περίπτωση συμφωνίας της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το 

πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την ασφαλιστική σύμβαση με τα 

αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου εντός δέκα (10) ημερών. 

iv) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 

ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη 

σύμβαση του έργου. 

3.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

I. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

i) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα 

με τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το 

συμβατικό τίμημα του έργου. 

ii) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία 

περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα  και αν προέρχεται 

ή/και κατασκευή, ελαττωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, 

πλημμελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

1. βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και 

εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

2. βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και 

ζημιογόνα συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

iii) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες από τις 

αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας. 

iv) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώματος της υποασφάλισης. 
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v) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υποβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εντός ενός 

(1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή. 

vi) Η ασφάλιση θα είναι στη συνολική αξία της σύμβασης (εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες κλπ.) 

συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού 

τμήματος.  

II. Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων) 

i) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, 

ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, 

που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων 

ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες 

ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 

ii) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της σύμβασης και μέχρι την παράδοση 

της εγκατάστασης στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή. 

iii) Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος. 

 Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την 

γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον Εργοδότη. 

 Ο Εργοδότης, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι Σύμβουλοι και συνεργάτες του, 

θεωρούνται τρίτα σαν πρόσωπα. 

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του Δήμου Ιωαννιτών, που απορρέει από το 

άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

 

3.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

i) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 

προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

ii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 

ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, 

αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό 

δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 

και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι 

υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

iii) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο 

δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για 

την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. 

iv) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  
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Άρθρο 4: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

i) Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων ειδών μέχρι την ημερομηνία 

Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα περιέρχεται ελεύθερη από κάθε βάρος και 

δικαίωμα τρίτου.  

ii) Ειδικότερα, τα δικαιώματα επί των προϊόντων λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον 

εξοπλισμό παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους τους. Με την οριστική παραλαβή, η 

Αναθέτουσα Αρχή αποκτά την άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει 

νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.  

iii) Όλο το υλικό που πιθανόν αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια κλπ. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν 

στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την 

εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή.  

iv) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες 

τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε 

άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια, όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ’ 

αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους, λόγω αποδεδειγμένης 

ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, 

απόδοσης και λειτουργίας.  

v) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως 

ισχύει σήμερα. 

vi) Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, 

για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ 

αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 

ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
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Άρθρο 5: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

i)  Ο προμηθευτής υποχρεούται να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του 

δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ούτε να κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση ή 

εξαιτίας αυτής. Υποχρεούται επίσης να μεριμνά ώστε το προσωπικό του να δεσμεύεται με την 

παραπάνω υποχρέωση.  

ii) Ο προμηθευτής βαρύνεται από τις διατάξεις για το απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων (νόμος 2774/99 με τις τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει, Οδηγία 

1/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).  

 

Άρθρο 6: ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

i. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και των εργασιών από τον προμηθευτή θα 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

ii. Ο εξοπλισμός αρχικά θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου σε σημείο που θα του 

υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, 

εκτός και εάν διαφορετικά συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

προμηθευτή. Μετά το πέρας της παραλαβής του εξοπλισμού, όπως περιγράφονται 

παρακάτω, ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα εγκαθίσταται από τον Ανάδοχο στις θέσεις 

που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

iii. Η παραλαβή των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής & Παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των φωτιστικών σωμάτων προ της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα (4) 

τμήματα, εκ των οποίων έκαστο θα περιλαμβάνει το 25%  του συνόλου των φωτιστικών 

σωμάτων. Μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των φωτιστικών 

σωμάτων προ της εγκατάστασης θα ακολουθήσει η τμηματική εγκατάσταση αυτών από 

τον Ανάδοχο. 

iv. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, που πρέπει να αιτιολογείται, 

ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται. Εάν λήξει ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία 

που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

v. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Παραλαβής, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης μπορεί να 

μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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vi. Λόγω του αντικειμένου της προμήθειας και των εργασιών, η παραλαβή θα 

πραγματοποιείται σε τρία (3) στάδια, εκ των οποίων το πρώτο (α) αποτελείται από δύο 

υποστάδια. 

Στάδιο α: ποσοτική και ποιοτική παραλαβή προ της εγκατάστασης, το οποίο αποτελείται 

από: 
 
Στάδιο α1:  Ποσοτική παραλαβή (μακροσκοπικός και οπτικός έλεγχος) 

Η ποσοτική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί 

τμηματικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, σε χώρο που θα υποδείξει η 

Αναθέτουσα Αρχή, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η συνολική καταληκτική ημερομηνία ποσοτικής παράδοσης ορίζεται σε διακόσιες 

εβδομήντα δύο (272) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι τμηματικές 

καταληκτικές ημερομηνίες ποσοτικής παράδοσης ορίζονται ανά εξήντα επτά (68) ημέρες 

έκαστη.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ποσοτική 

παράδοση του εξοπλισμού τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την άφιξή του. Η σύμβαση 

μπορεί να τροποποιηθεί ως προς την καταληκτική ημερομηνία ποσοτικής παράδοσης, όσο 

και ως προς την καταληκτική ημερομηνία ποιοτικής παραλαβής (εγκατάσταση κτλ.) 

ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

Στο εν λόγω υποστάδιο θα επιλέγονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής τα δείγματα 

προς έλεγχο μέσω μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών και φωτοτεχνικών μεγεθών προ της 

εγκατάστασης, ο οποίος θα ακολουθήσει στο επόμενο υποστάδιο. Ο έλεγχος θα 

πραγματοποιείται κάθε φορά σε δύο (2) δείγματα ανά τύπο φωτιστικού σώματος Α, Δ, Ο, 

Κ που θα έχει παραδοθεί. 

 
Στάδιο α2: Ποιοτική παραλαβή προ της εγκατάστασης (έλεγχος παραστατικών εξοπλισμού 
και πιστοποιήσεων & έλεγχος μέσω μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών και φωτοτεχνικών 
μεγεθών προ της εγκατάστασης)  

 Τα φωτιστικά σώματα και ο εξοπλισμός του συστήματος τηλεδιαχείρισης θα ελέγχονται 

ως προς την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτά ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή διεξάγοντας καταρχήν 

έλεγχο επί των υποβληθέντων παραστατικών εξοπλισμού και πιστοποιήσεων. 

Επιπρόσθετα, στα φωτιστικά σώματα που επιλέχθηκαν στο προηγούμενο υποστάδιο α1 

προς έλεγχο και πριν την εγκατάστασή τους θα αποστέλλονται για μετρήσεις ηλεκτρικών 

μεγεθών και φωτοτεχνικών μεγεθών.  

 Αναλυτικότερα στα δείγματα των φωτιστικών σωμάτων θα πραγματοποιούνται οι 

παρακάτω στιγμιαίες μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών: 

 Τάση (V) 

 Ρεύμα (Α)  

 Συντελεστή ισχύος  

 Ενεργή ισχύς (W) 

 Φαινόμενη ισχύς (VA)  

 Άεργη ισχύς (VAr)  
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Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του σταδίου α του προμηθευόμενου εξοπλισμού θα 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής εντός σαράντα (40) ημερών από την 

αντίστοιχη από τον Ανάδοχο παράδοση και εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου μέσω μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών και φωτοτεχνικών 

μεγεθών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επιλογή των δειγμάτων.  

Ο έλεγχος μέσω μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών και φωτοτεχνικών μεγεθών δύναται να 

εκτελεστεί και σε συνεργασία με αναγνωρισμένο εργαστήριο φωτοτεχνίας. Ο έλεγχος θα 

διεξαχθεί με δαπάνες του Αναδόχου και θα αφορά στα δείγματα που επιλέχθηκαν στο 

προηγούμενο υποστάδιο α1. 

Με το τέλος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του σταδίου α: ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή προ της εγκατάστασης, γίνεται σύνταξη του πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής σταδίου α.  

Μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σταδίου α θα 

πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο η εγκατάσταση των παραληφθέντων φωτιστικών 

σωμάτων εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. 

Εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυμεί, δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση των 

φωτιστικών σωμάτων πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής του σταδίου α με δική του 

ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει τα υλικά 

απορριπτέα ή τα παραλάβει με παρατηρήσεις, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να τα 

απομακρύνει αμελλητί με δικές του δαπάνες.  

 
Στάδιο β: Ποιοτική παραλαβή επί τόπου του έργου (έλεγχος ηλεκτρικών μεγεθών και 
φωτοτεχνικών μεγεθών επί τόπου του έργου) 

Στα εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα θα πραγματοποιούνται μετρήσεις ηλεκτρικών  

μεγεθών και φωτοτεχνικών μεγεθών με σκοπό τον προσδιορισμό της φωτεινής απόδοσης. 

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται στο οδόστρωμα και περιλαμβάνουν:  

 Μέτρηση της μέσης, ελάχιστης και μέγιστης λαμπρότητας (luminance – cd/m2) για 

κατηγορίες οδών ΜΕ. 

 Μέτρηση της μέσης, ελάχιστης και μέγιστης φωτεινής έντασης (illuminance - lux) 

για κατηγορίες οδών CE, S και Α. 

Οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται για τις ανάγκες έκδοσης από την Υπηρεσία βεβαίωσης 

της απόδοσης των φωτιστικών σωμάτων σε συνθήκες επιτόπου του έργου. Οι μετρήσεις 

δύναται να πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με αναγνωρισμένο εργαστήριο 

φωτοτεχνίας.  

Με το τέλος της ποιοτικής παραλαβής του σταδίου β ποιοτική παραλαβή επί τόπου του 

έργου, γίνεται σύνταξη του πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής σταδίου β.  

 

Στάδιο γ: Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, μετά την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού και τη διαπίστωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του προμηθευόμενου 

εξοπλισμού, ήτοι μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που δίνονται στο Παράρτημα Ι, με τη σύνταξη του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή.  

 

vii. Όλες οι παραλαβές που θα κάνει ο Δήμος τεκμαίρεται ότι γίνονται με επιφύλαξη κάθε 

νόμιμου δικαιώματός του. Η χρήση μέρους ή του συνόλου των παραδοτέων ή/και των 
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υπηρεσιών από τον Δήμο, χωρίς την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων παραλαβής 

όπως οριοθετούνται στην παρούσα Διακήρυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 

παραλαβή μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου της προμήθειας και των εργασιών.  

 

viii. Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις συντάσσει πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ή απόρριψης) 

στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες των ειδών, η συμφωνία τους με τις σχετικές 

προδιαγραφές και ότι τα είδη αυτά ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση 

απόρριψης του είδους από την επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 

4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

 

Σας παραπέμπουμε στο ηλεκτρονικό επεξεργάσιμο αρχείο με τίτλο «espd-request-v2», το οποίο έχει 
αναρτηθεί σε μορφή pdf & XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στο 
συστημικό διαγωνισμό που αφορά στην παρούσα σύμβαση (ΑΡ. ΣΥΣΤ. 77238).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
 

Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 

(Προμηθευτή) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της υπ. αριθμ. ………….διακήρυξης 

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED  

Αρ. Μελ.  …./2018 
 

 

 

Αρ. 
Τιμ. 

Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) Αριθμητικώς Ολογράφως 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

001 Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού. Τεμ. 2.649    

002 
Ασύρματος κεντρικός ελεγκτής 

(κόμβος) ελέγχου – επικοινωνίας 
(Gateway). 

Τεμ. 23    

003 
Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και 

ελέγχου. 
Τεμ. 1    

004 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED),  ισχύος έως 70 W χωρίς 
βραχίονα. (Τύπος Ο) 

Τεμ. 393    

005 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED), ισχύος 71 – 110 W χωρίς 
βραχίονα. (Τύπος Ο) 

Τεμ. 648    

006 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED), ισχύος 111 – 200 W χωρίς 
βραχίονα. (Τύπος Ο) 

Τεμ. 193    

007 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 

κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED), ισχύος έως 70 W χωρίς 
βραχίονα. (Τύπος Κ) 

Τεμ. 300    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) Αριθμητικώς Ολογράφως 

008 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής  

(παραδοσιακού τύπου), κατάλληλα για 
τοποθέτηση επί κορυφής ιστού (post 
top), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 
έως 75 W, θερμοκρασίας χρώματος 

3000Κ. (Τύπος Α) 

Τεμ. 115    

009 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστούς 

ΔΕΔΔΗΕ, με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 

(LED), ισχύος έως 50 W χωρίς 
βραχίονα, θερμοκρασίας χρώματος 

3000Κ ή 4000Κ. (τύπος Δ) 

Τεμ. 1.000    

010 
Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου 

ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ. 
Τεμ. 110    

011 
Προμήθεια χαλύβδινου, βαμμένου 

ιστού οδοφωτισμού ύψους 12μ. 
Τεμ. 52    

012 
Προμήθεια μονού γαλβανισμένου, 

βαμμένου βραχίονα 
Τεμ. 27    

013 
Προμήθεια διπλού ή πολλαπλού 

γαλβανισμένου, βαμμένου βραχίονα 
Τεμ. 107    

014 
Προμήθεια γαλβανισμένου, βραχίονα, 
κατάλληλου για τοποθέτηση επί ιστού 

ΔΕΔΔΗΕ 
Τεμ. 100    

2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1 ΟΔΙΚΑ 

015 
Τοποθέτηση χαλύβδινου, βαμμένου 

ιστού οδοφωτισμού ύψους 8μ. 
Τεμ. 110    

016 
Εργασία τοποθέτησης γαλβανισμένου, 

βαμμένου βραχίονα, επί ιστού 
Τεμ. 167    

017 
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού 

σώματος σε υπάρχον δίκτυο 
οδοφωτισμού 

Τεμ. 1.694    

018 
Εργασία εγκατάστασης  φωτιστικού 

σώματος σε νέο δίκτυο οδοφωτισμού 
Τεμ. 275    

019 
Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για 

χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού 
ύψους έως 9μ. 

Τεμ. 140    

020 
Υποδομή οδοφωτισμού κατάλληλη για 

χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού 
ύψους 12μ. 

Τεμ. 23    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) Αριθμητικώς Ολογράφως 

021 
Αφαίρεση και απομάκρυνση 

τσιμεντοϊστού φωτισμού, ύψους μέχρι 
12,0 m. 

Τεμ. 162    

022 
Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών 

φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά 
ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 

Τεμ. 388    

023 
Αφαίρεση βραχίονα από 

τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς 
φωτιστικά 

Τεμ. 343    

024 
Αφαίρεση φωτιστικών σωμάτων,  από 

βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστημένου ιστού. 

Τεμ. 143    

025 

Μερική ανακαίνιση του 
γαλβανίσματος και ηλεκτροστατική 

βαφή του ιστού, με αφαίρεση, 
μεταφορά του σε συνεργείο και 

επανατοποθέτηση για ιστούς ύψους 
μέχρι 12μ. 

Τεμ. 462    

026 
Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος 

βραχίονα. Για μονό βραχίονα. 
Τεμ. 91    

027 
Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος 

βραχίονα, για διπλό βραχίονα. 
Τεμ. 41    

028 
Μετατροπή γαλβανισμένου βραχίονα, 

με τη μεταβολή του μήκους του 
Τεμ. 68    

029 
Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας 

καλωδίων 
Τεμ. 178    

030 
Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην 

βάση στήριξης καταργούμενου ιστού 
οδοφωτισμού 

Τεμ. 267    

031 
Πίλλαρ οδοφωτισμού, οκτώ 

αναχωρήσεων 
Τεμ. 5    

032 
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων 

καλωδίων, 40x40 cm 
Τεμ. 194    

033 
Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη. 
m 2.073,5    

034 
Αποκατάσταση οδοστρώματος με 

άσφαλτο πλάτους έως 40cm 
m 2.017    

035 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. m 60    

036 

Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 

από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 
DN 63 mm 

m 150    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) Αριθμητικώς Ολογράφως 

037 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 
ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC, διατομής 4 x 10 

mm². 

m 110    

038 
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, 

διατομής 10 mm². 
m 110    

039 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. 
Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 

m
3
 38,1    

040 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 

πλευράς άνω των 30 cm 

m
2
 427    

041 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C 
Kg 637,69    

042 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός 
αστικών περιοχών, με την προμήθεια 

φυτικής γης. 
m

3
 133    

2.2 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

043 
Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου 
κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού 

Τεμ. 345    

044 
Εργασία αποξήλωσης παλαιού 
κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού. 

Τεμ. 309    

045 
Προμήθεια και τοποθέτηση ιστού 
στήριξης κρεμαστού δικτύου ύψους 
7,5μ. 

Τεμ. 10    

2.3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

046 
Καθαρισμός, ανακαίνιση βαφής 
χαλύβδινου ιστού ύψους μέχρι 12 m, 
επί τόπου του έργου 

Τεμ. 115    

047  
Ρητίνη [τζέλ] στεγανοποίησης 
ακροκιβωτίων εντός φρεατίων 
επίσκεψης οδοφωτισμού 

Τεμ. 20    

2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

048  

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων ονομαστ. 
διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½’’) 
και πάχους 3,6 χτ. 

m 624    

049  
Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm 

m 100    
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Αρ. 
Τιμ. 

Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος 
(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) Αριθμητικώς Ολογράφως 

050  
Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 
0,40 x 0,40 cm 

Τεμ. 22    

051  
Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ 
Η/Φ και της θύρας ή/και 
αντικατάσταση της θύρας. 

Τεμ. 15    

052  
Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών 
κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς). 

Τεμ. 30    

053  
Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας 
ιστών. Κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός 
της κυλινδρικής). 

Τεμ. 50    

054  
Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας 
ιστών. Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής. 

Τεμ. 50    

055  
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού 
φωτισμού. Για ένα φωτιστικό σώμα. 

Τεμ. 8    

056  
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού 
φωτισμού. Για δύο φωτιστικά σώματα. 

Τεμ. 200    

 

 

 

      Συνολική Καθαρή Αξία :        

 

                          Φ.Π.Α. 24% : 
 

                     Γενικό Σύνολο : 
 

 
 
 
 

 
      Συνολική Καθαρή Αξία (Ολογράφως) :  

  

 
 

 

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ επί ποινή αποκλεισμού με τα 
αρχεία που θα ανεβάσουν στο ΕΣΗΔΗΣ. Η ονομασία των ηλεκτρονικών αρχείων θα γίνεται με τη χρήση 
αριθμητικού προθέματος τριών ψηφίων (π.χ. 001, 030, 122 κ.λπ.), ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και τον έλεγχο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Ηλεκτρονική ονομασία εγγράφου στο ΕΣΗΔΗΣ 
από τον οικονομικό φορέα 

Περιγραφή περιεχόμενου 
εγγράφου 

001 
1

ος
 Πίνακας Περιεχομένων 
Εγγράφων ΕΣΗΔΗΣ 

002-[ ονομασία του ηλεκτρονικού αρχείου ή μπορεί να 
παραλείπεται] 

π.χ. ΕΕΕΣ 

…… …… 

009-[ ονομασία του ηλεκτρονικού αρχείου ή μπορεί να 
παραλείπεται] 

π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση κατάθεσης 
εγγυητικής καλής λειτουργίας 

…… …… 

030-[ ονομασία του ηλεκτρονικού αρχείου ή μπορεί να 
παραλείπεται] 

π.χ. Πίνακας Συμμόρφωσης 
Τεχνικής Προσφοράς 

…… …… 

122-[ ονομασία του ηλεκτρονικού αρχείου ή μπορεί να 
παραλείπεται] 

π.χ. 2
ος

 Πίνακας Περιεχομένων 
Εγγράφων ΕΣΗΔΗΣ 

…… …… 

 
Σε καμία περίπτωση ο ανωτέρω πίνακας δεν πρέπει να συγχέεται με τον πίνακα περιεχομένων που 
παράγει αυτόματα το σύστημα. 

Ο ανωτέρω πίνακας περιεχομένων θα πρέπει να είναι ενημερωμένος από τον οικονομικό φορέα σε κάθε 
προσθήκη από αυτόν νέων εγγράφων στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ με την προσάρτηση εκ νέου του 
συμπληρωμένου πίνακα περιεχομένων εγγράφων του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων θα γίνει με τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και η τεκμηρίωσή τους θα γίνει από τους 
οικονομικούς φορείς κάνοντας χρήση του Πίνακα Συμμόρφωσης. Η συμπλήρωση του Πίνακα 
Συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού από τους οικονομικούς φορείς θα γίνει βάση των ακόλουθων 
κανόνων: 

 Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 Στη Στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ή να 
προσδιορίσει μια αριθμητική τιμή σχετική με το ζητούμενο μέγεθος αναλόγως της τιθέμενης 
«ΑΠΑΙΤΗΣΗ».  

 Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο, αρχικά η ονομασία του 
ηλεκτρονικού αρχείου και στη συνέχεια σαφή παραπομπή στο αριθμό σελίδας/σελίδων, που κατά 
την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.





 

Σελίδα 232 

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης για: i) τους τύπους (ή κωδικούς) φωτιστικού σώματος, ii) το σύστημα τηλεδιαχείρισης του φωτισμού, iii) τους ιστούς οδοφωτισμού και 
iv) τους γαλβανισμένους βραχίονες, θα έχουν την ακόλουθη μορφή: 

Πίνακας Συμμόρφωσης οδικών φωτιστικών «ΤΥΠΟΣ Ο» 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 
και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε χρώμα RAL / AKZO. Αποτελείται 
από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική απομόνωση και την εύκολη συντήρηση. 
Το ένα μέρος είναι το τμήμα της οπτικής μονάδας και το άλλο το τμήμα των ηλεκτρικών 
μερών. Ο διαχωρισμός του οπτικού τμήματος και του τμήματος ηλεκτρικών μερών είναι 
επιθυμητός και όχι επί ποινή αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπονται σπονδυλωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LED modules (όχι ενιαίο σώμα 
φωτιστικού) και κατασκευές με τον driver εξωτερικά του φωτιστικού. 

  

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά επεξεργασμένο.    

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB 
(μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και οπτικά με ανακλαστήρες 
αλουμινίου. 

  

4 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 60mm.    

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598   

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262   

7 Θερμοκρασία ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία Τa ≥ 35οC 
κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού. 
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 2 
προϋποθέσεις 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 25 οC ή 
μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή 
ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί ο 
υπολογισμός της calculated τιμής από τον κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον 
κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα 
τιμών. 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των LED. 

  

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης ΙΙ.   

10 Θερμοκρασία Χρώματος Rated 3000Κ (WW) ή 4000Κ (NW) ανάλογα με την περίπτωση του φωτοτεχνικού μοντέλου.   

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να διασφαλίζει 
προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

  

12 Ασύρματη διαχείριση Εσωτερική τοποθέτηση ασύρματου ελεγκτή φωτιστικών ή εξωτερική τοποθέτηση μέσω 
χρήσης τεχνολογίας NEMA Socket 7 PIN.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά, σε συνδυασμό με τους ελεγκτές 
τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους όταν οι ασύρματοι ελεγκτές τοποθετούνται στο 
εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της λίστας εξαρτημάτων ENEC να 
περιέχεται ο ασύρματος ελεγκτής που χρησιμοποιείται.  

 

  

13 Βάρος  ≤19 kg   

14 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο   

15 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής   

16 Δήλωση Συμμόρφωσης 
κατά CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 
61547, ΕΝ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

17 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC για το προσφερόμενο προϊόν. 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με διαφορετικά 
ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Το 
πλήθος των LED, ωστόσο δε μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτά που επιτρέπει το ENEC. 

  

18 Πιστοποιητικό 
απόδοσης φωτιστικού 

Πιστοποιητικό ENEC+ (ή ισοδύναμο) πιστοποιητικό διασφάλισης απόδοσης το οποίο βγαίνει 
σε συνδυασμό με το ΕΝΕC για την προσφερόμενη σειρά φωτιστικών.  

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαφορετικές διαμορφώσεις της ίδιας 
οικογένειας φωτιστικών, από αυτές  που ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC+. 

  

19 Εγγύηση Κατασκευαστή  Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή εγγύηςη. 

  

20 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο κατά 
ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης πηγών LED και 
φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης μέλος του ΕΑ-
MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να 
προσκομιστεί. 

  

21 Φωτοτεχνικές Μελέτες Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Ο)» του Παραρτήματος Ι. Οι 
μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και 
το πηγαίο αρχείο DialuxEvo ή Relux με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

  

22 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού. 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή 
στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά 
φυλλάδια.  
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23 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές 
μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση 
(lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα). Τα φωτιστικά 
οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 κατά (BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή 
ULOR=0% 

  

 

Πίνακας Συμμόρφωσης οδικών φωτιστικών «ΤΥΠΟΣ Κ» 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και 
να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας). 

Το φωτιστικό θα έχει κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό, θα έχει βάρος μικρότερο ή ίσο από 
16,0kg και θα έχει επίπεδη λεία επιφάνεια για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα είναι εύκολα 
ανοιγόμενο για πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, στο χώρο των ηλεκτρικών μερών και 
της οπτικής μονάδας χωρίς τη χρήση εργαλείων ή με την χρήση απλών εργαλείων. 

  

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά επεξεργασμένο.  

Το άνοιγμα και η πρόσβαση στο εσωτερικό θα πραγματοποιείται από το κάτω μέρος του 
φωτιστικού, ενώ το ανοιγόμενο τμήμα (κάλυμμα) θα συγκρατείται σε ανοιχτή θέση (κατάλληλος 
σχεδιασμός) 

  

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB (μια ή 
περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από 
PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και οπτικά με ανακλαστήρες αλουμινίου. 

  

4 Μέθοδος Στήριξης  Κατάλληλος μηχανισμός στήριξης για αξονική τοποθέτηση επί κρέμασης σε συρματόσχοινο 
κατάλληλης διαμέτρου.  

Το σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης. Θα 
μπορεί να ρυθμιστεί με περιστροφή έως 90ο στον κατακόρυφο άξονα και με περιστροφή ±15ο ως 
προς τον οριζόντια άξονα, έτσι ώστε να προσανατολίζεται ανάλογα με τη θέση του 
συρματόσχοινου στην οδό. Το σύστημα στήριξης θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ ή από χυτό αλουμίνιο. 

  

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598   

6 Προστασία έναντι Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262   
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κρούσεων  

7 Θερμοκρασία ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία Τa ≥ 35οC 
κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού. 

  

8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 2 
προϋποθέσεις: 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 25 οC ή 
μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου 
του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί ο 
υπολογισμός της calculated τιμής από τον κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον 
κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα 
τιμών. 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή μεγαλύτερης 
και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των LED. 

  

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ. 

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο 230V–50Hz, θα πραγματοποιείται εντός του φωτιστικού. Για το 
σκοπό αυτό, θα φέρει στο άνω μέρος του κελύφους δύο στυπιοθλίπτες. 

  

10 Θερμοκρασία Χρώματος Rated 4000Κ   

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να διασφαλίζει 
προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

  

12 Ασύρματη διαχείριση Το φωτιστικό φέρει ασύρματο ελεγκτή ενσωματωμένο εντός του φωτιστικού σώματος ή σε βάση 
NEMA Socket 7 pin. 

  

13 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο   

14 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής   

15 Δήλωση Συμμόρφωσης 
κατά CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 61547, 
ΕΝ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 
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16 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC. 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με διαφορετικά ρεύματα 
οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και πιο συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Μπορούν 
επίσης να προσκομισθούν και διαμορφώσεις με νέας γενιάς LED, από αυτά που ενδεχομένως 
φαίνονται στο ENEC,  για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.  

Σημειώνεται επίσης πως δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ENEC να περιέχει τον ασύρματο ελεγκτή 
που τοποθετείται εσωτερικά ή το εξάρτημα NEMA Socket. 

  

17 Εγγύηση Κατασκευαστή  Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή εγγύηση. 

  

18 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 
17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης πηγών LED και 
φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης μέλος του ΕΑ-MLA. 
Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να προσκομιστεί. 

  

19 Φωτοτεχνικές Μελέτες Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Κ)» του Παραρτήματος Ι. Οι μελέτες 
πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο 
αρχείο (π.χ. DialuxEvo ) με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

  

20 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού. 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές. 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι εμφανή στα 
τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια. 

  

21 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά φωτομετρικά 
μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η 
συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), 
η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής 
έντασης (πολικό διάγραμμα). Τα φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην 
κατηγορία U0 κατά (BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και να είναι 
βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας). 

  

2 Κάλυμμα Τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα είναι περιμετρικό πολυκαρβονικό κάλυμμα στο σχήμα 
του φωτιστικού (κατά περίπτωση ανάλογα με το φωτοτεχνικό μοντέλο). Το περιμετρικό 
κάλυμμα μπορεί να διαφανές ή ημιδιαφανές. 

  

3 Κάλυμμα Τμήματος 
Ηλεκτρικών Μερών 

Το επάνω κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και να 
είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας). 

  

4 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB 
(μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη. 

  

5 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού διαμέτρου ¾’. Σε κάθε 
περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίζει τυχόν εξαρτήματα προσαρμογής σε 
περίπτωση ύπαρξης ιστών διαφορετικής διατομής κορυφής.  

  

6 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 για την οπτική μονάδα κατά ΕΝ 60598    

7 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία τουλάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262   

8 Θερμοκρασία ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία Τa ≥ 
35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού. 

  

9 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 2 
προϋποθέσεις: 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 25 οC ή 
μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή 
ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί 
ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον 
κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα 
τιμών. 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των LED. 
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10 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ   

11 Θερμοκρασία Χρώματος Rated 3000Κ (WW)   

12 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να διασφαλίζει 
προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

  

13 Ασύρματη διαχείριση Το φωτιστικό φέρει ασύρματο ελεγκτή ενσωματωμένο εντός του φωτιστικού σώματος.   

14 Βάρος  ≤10 kg   

15 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο   

16 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής   

17 Δήλωση Συμμόρφωσης 
κατά CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

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

  

18 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με διαφορετικά 
ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. 
Μπορούν επίσης να προσκομισθούν και διαμορφώσεις με νέας γενιάς LED  από αυτά που 
ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.  

Σημειώνεται επίσης πως δεν απαιτείται  το πιστοποιητικό ENEC να περιέχει τον ασύρματο 
ελεγκτή που τοποθετείται εσωτερικά ή το εξάρτημα NEMA Socket. 

  

19 Εγγύηση Κατασκευαστή  Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. Δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου κατασκευαστή.    

20 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT  

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο 
κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς διαπίστευσης θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης 
πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης μέλος του 
ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να 
προσκομιστεί. 
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21 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές 
μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση 
(lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα). 

  

22 Φωτοτεχνικές Μελέτες Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Α)» του Παραρτήματος Ι. Οι 
μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και 
το πηγαίο αρχείο DialuxEvo με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

  

23 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή στα 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι 
εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα 
τεχνικά φυλλάδια. 

  

24 Σχήμα Φωτιστικού Το σχήμα των φωτιστικών τύπου φαναριού θα είναι παρόμοιο με το απεικονιζόμενο και θα 
έχει διαστάσεις H 760mm, L 450mm, W=450mm με απόκλιση ± 10% 

 

 

 

Τα προτεινόμενα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν 
παρεμφερή σχήματα με το απεικονιζόμενο στις 
φωτογραφίες και να βρίσκονται εντός των ορίων 
διαστάσεων (απόκλιση εφαρμόζεται επί κάθε 
διακριτής αναγραφόμενης διάστασης) 
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1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 
και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά (βαφή πούδρας) σε χρώμα RAL / AKZO. Αποτελείται 
από δύο χωριστά διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική απομόνωση και την εύκολη 
συντήρηση. Το ένα μέρος είναι το τμήμα της οπτικής μονάδας και το άλλο το τμήμα των 
ηλεκτρικών μερών. Ο διαχωρισμός του οπτικού τμήματος και του τμήματος ηλεκτρικών 
μερών είναι επιθυμητός και όχι επί ποινή αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπονται σπονδυλωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LED modules (όχι ενιαίο σώμα 
φωτιστικού) και κατασκευές με τον driver εξωτερικά του φωτιστικού. 

  

2 Κάλυμμα τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο γυαλί θερμικά επεξεργασμένο.    

3 Τεχνολογία Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα επάνω σε πλακέτες PCB 
(μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος από PMMA ή Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και οπτικά με ανακλαστήρες 
αλουμινίου.  

  

4 Μέθοδος Στήριξης  Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 60mm.    

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης νερού 
σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598   

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262   

7 Θερμοκρασία ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία Τa ≥ 
35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού. 
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8 Διατήρηση Φωτεινής 
Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 2 
προϋποθέσεις: 

Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τq 25 οC ή 
μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή 
ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί 
ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον 
κατασκευαστή των LED. Ο υπολογισμός μπορεί να είναι γράφημα ή απλά 
αποτελέσματα τιμών. 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε θερμοκρασία Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου 
φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του κατασκευαστή των LED. 

  

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης ΙΙ   

10 Θερμοκρασία Χρώματος Rated 3000Κ (WW) ή 4000Κ (NW) ανάλογα με την περίπτωση του φωτοτεχνικού μοντέλου.   

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) κατάλληλη να διασφαλίζει 
προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA τουλάχιστον. 

  

12 Ασύρματη διαχείριση Εσωτερική τοποθέτηση ασύρματου ελεγκτή φωτιστικών ή εξωτερική τοποθέτηση μέσω 
χρήσης τεχνολογίας NEMA Socket 7 PIN.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά, σε συνδυασμό με τους 
ελεγκτές τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους όταν οι ασύρματοι ελεγκτές 
τοποθετούνται στο εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της λίστας 
εξαρτημάτων ENEC να περιέχεται ο ασύρματος ελεγκτής που χρησιμοποιείται.  

  

13 Βάρος  ≤10 kg   

14 Συντελεστής Ισχύος  Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο   

15 Σύστημα Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής   

16 Δήλωση Συμμόρφωσης 
κατά CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 
61547, ΕΝ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 
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17 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC για το προσφερόμενο προϊόν.  

 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών με διαφορετικά 
ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC και συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. 
Το πλήθος των LED ωστόσο δε μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτά που επιτρέπει το 
ENEC. 

  

18 Πιστοποιητικό 
απόδοσης φωτιστικού 

Πιστοποιητικό ENEC+ (ή ισοδύναμο) πιστοποιητικό διασφάλισης απόδοσης το οποίο βγαίνει 
σε συνδυασμό με το ΕΝΕC για την προσφερόμενη σειρά φωτιστικών.  

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαφορετικές διαμορφώσεις της ίδιας 
οικογένειας φωτιστικών, από αυτές  που ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC+. 

  

19 Εγγύηση Κατασκευαστή  Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την εργοστασιακή εγγύηση. 

  

20 Φωτομετρικά αρχεία 
τύπου LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο 
κατά ISO 17025 φωτομετρικό εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς διαπίστευσης θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης 
πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα διαπίστευσης μέλος του 
ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να 
προσκομιστεί. 

  

21 Φωτοτεχνικές Μελέτες Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των περιπτώσεων του 
φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Δ)» του Παραρτήματος Ι. Οι 
μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί 
και το πηγαίο αρχείο DialuxEvo ή Relux με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

  

22 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και στην φωτεινή ροή 
στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα οποία δεν είναι 
εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στα 
τεχνικά φυλλάδια.  
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23 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται τα βασικά 
φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές 
μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση 
(lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα). Τα φωτιστικά 
οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 κατά (BUG Ratings)  IESNATM15-11 
ή ULOR=0% 

  

 
 
Πίνακας Συμμόρφωσης συστήματος τηλεδιαχείρισης φωτισμού  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                       

                    AΣΥΡΜΑΤΟΣ  EΛΕΓΚΤΗΣ 

 

  

1 

Εντός του φωτιστικού 
σώματος  

ή 

Σε βάση NEMA Socket 
7pin 

 

Επικοινωνία με μορφή πλέγματος (MESH) µέσω ραδιοσυχνότητας RF.  

Εργοστασιακή τοποθέτηση (για τα φωτιστικά σώματα «ΤΥΠΟΣ Κ» και «ΤΥΠΟΣ Α»). 

Πιστοποιητικό ENEC για τον ασύρματο ελεγκτή (για τα φωτιστικά σώματα «ΤΥΠΟΣ Ο» και 
«ΤΥΠΟΣ Δ»). 

ή 

Επικοινωνία με μορφή πλέγματος (MESH) µέσω ραδιοσυχνότητας RF. 

Ύπαρξη GPS module  και αυτόματη εισαγωγή της GPS τοποθεσίας στο σύστημα. 

  

2 
Επικοινωνία 
Ασυρμάτων Eλεγκτών 

Η επικοινωνία των ελεγκτών τόσο μεταξύ τους, όσο και µε τον κεντρικό κόμβο 
επικοινωνίας (gateway) θα υλοποιείται ασύρματα µε χρήση ασύρματου ανοιχτού 
βιομηχανικού πρωτοκόλλου (ενδεικτικός τύπος Zigbee 2.4 GHz). 

Οι συχνότητες επικοινωνίας μπορούν να είναι RF 868 MHz ή 2.400-2.483,5MHz. 

  

3 

 

Παρακολούθηση και 
αποστολή κατ’ 
ελάχιστο για τις τιμές 
και εκτέλεση 
λειτουργιών 
 

Τάση εισόδου (Volts) 

Ρεύμα εισόδου (Amps) 

Ενεργός ισχύς (Watts) 

Συντελεστής Ισχύος (cosφ) 

Ώρες λειτουργίας(σε κατάσταση on – burning hours) 
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Ρύθμιση της φωτεινής ροής του φωτιστικού σώματος (λειτουργία dimming) 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40οC έως +70οC 

Κλάση μόνωσης: I ή II 

Τάση λειτουργίας: 230VAC  

Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή αναμονής (stand-by λειτουργίας): ≤2W  

Σύστημα ελέγχου: DALI & 1-10V ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο Driver του 
φωτιστικού. Δηλαδή επιλογή πρωτοκόλλου Dimming μέσω του συστήματος.  

Στην περίπτωση απώλειας σήματος με τον κεντρικό ελεγκτή επικοινωνίας, τότε ο 
ελεγκτής θα πρέπει αυτόματα να μπαίνει σε προφίλ «ασφαλούς λειτουργίας» και να 
επιστρέφει σε λειτουργία ΟΝ /OFF βάσει περιβάλλουσας φωτεινότητας ή αστρονομικών 
υπολογισμών (astronomic sunset/sunrise). 

Έλεγχος φορτίων ρεύματος τουλάχιστον 5Α. 

Ύπαρξη παροχής για αισθητήρα 12Vdc. 

Eνσωμάτωση αλγορίθμου CLO (Constant Light Output)  

Μοναδικός κωδικός αριθμός ασύρματου ελεγκτή για το σύστημα (IDnumber). 

Αποστολή συναγερμού/αναφοράς σε περίπτωση βλάβης.  

4 
Διασφαλίσεις 
Ποιότητας 

Συμφωνία µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα επικοινωνίας 
που χρησιμοποιείται. 

Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και 
Ραδιοεκπομπών. 

  

5 Εγγυήσεις Καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη, συνοδευόμενη από δήλωση του κατασκευαστή 

  

               ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
  

6 Αριθμός Αριθμός Κεντρικών Ελεγκτών επικοινωνίας ≥ 23 
  

7 
Επικοινωνία με 
Ελεγκτές  

Χρήση κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, 128 bit AES Encryption ή ανωτέρου. 

Αποδεκτά πρωτόκολλα μετάδοσης RF: ΙΕΕΕ 802.15.4, Zigbee ή παρόμοιο, SigfoxLoRaWan 
ή άλλη αναγνωρισμένη μέθοδος εκπομπής με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκπομπή 
γίνεται σε αδεσμοποίητη ζώνη συχνοτήτων. 
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8 
Επικοινωνία με το 
διαδίκτυο 

Ethernet port 2G ή 3G ή 4G Modem 
  

9 Μεταφορά δεδομένων Μέσω απλής κάρτας SIM για M2M επικοινωνία, χωρητικότητας τουλάχιστον 300 MB 
  

10 Ασφάλεια σύνδεσης Υποστήριξη λειτουργίας IP Filtering 
  

11 Στεγανότητα Τοποθέτηση εντός κυτίου βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον IP66. 
  

12 
Θερμοκρασία 
Λειτουργίας 

-30 οC έως +70 οC 
  

13 
Προστασία από 
υπερτάσεις 

Τουλάχιστον 2kV 
  

14 
Καταναλισκόμενη 
Ισχύς 

≤ 20 W 
  

15 Τάση λειτουργίας 230 V AC 
  

16 Σειριακή Διεπαφή Τουλάχιστον μία (RS 232/485port) 
  

17 Θύρα Ethernet (RJ45 port) 
  

18 

 

Αναλογικές ή 
ψηφιακές εισόδους ή 
εξόδους για 
αισθητήρες ή άλλες 
συσκευές 

 

Τουλάχιστον 2 

  

19 GSM δίκτυο Κυψελωτό 2G ή 3G ή 4G modem (ενσωματωμένο στη συσκευή). 
  

20 Λειτουργίες 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα ισοδύναμα 

Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real Time Clock) 
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Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, Port Forwarding, IP filtering 

21 
Διασφαλίσεις 
Ποιότητας 

Συμφωνία µε όλα τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογία και συχνότητα επικοινωνίας 
που χρησιμοποιείται. 

Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και 
Ραδιοεκπομπών. 

  

22 Εγγυήσεις Καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη, συνοδευόμενη από δήλωση του κατασκευαστή 
  

        ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
  

23 Λειτουργίες 

Πραγματοποίηση αυτόματης συλλογής και απεικόνισης όλων των στοιχείων που θα 
προέρχονται από την εγκατάσταση. 

Δυνατότητα πληροφόρησης µέσω στατιστικών, σε επίπεδο φωτιστικού, οδού ή περιοχής. 

Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού 

Δυνατότητα παρακολούθησης παραμέτρων σε επίπεδο ελεγκτή (κατ’ ελάχιστο τάση, 
ρεύμα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες λειτουργίες, πιθανές αστοχίες), 
όσο και πληροφοριών του τοπικού κόμβου επικοινωνίας. 

Δυνατότητα αποθήκευσης διαφορετικών προγραμμάτων αυξομείωσης της φωτεινής ροής 
των φωτιστικών σωμάτων. Δυνατότητα να οριστούν διαφορετικά προφίλ ελέγχου της 
φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα και τις ημέρες της εβδομάδας. 

Δυνατότητα έναυσης και σβέσης των φωτιστικών σωμάτων της εγκατάστασης στις 
διαφορετικές ώρες της ημέρας κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση το γεωγραφικό 
πλάτος και γεωγραφικό μήκος της εγκατάστασης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 

Απομακρυσμένος έλεγχος μεμονωμένων φωτιστικών, αλλά και δυνατότητα ομαδοποίησης 
τους, ώστε να πραγματοποιείται ομαδικός έλεγχος. Η ομαδοποίηση (groups) θα μπορεί να 
γίνεται και σε ελεγκτές που ανήκουν σε διαφορετικούς ελεγκτές τομέα, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα ομαδοποίησης των σημείων με κοινά χαρακτηριστικά στην περιοχή 
παρέμβασης. 

Δυνατότητα χειροκίνητης εντολής σε επίπεδο οδών και εμφάνισης του πλήθους των 
φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται επί αυτής. 

Εντοπισμός αστοχιών σημείων φωτισμού και τροφοδοτικών φωτιστικών, π.χ. απώλειες 
ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες επικοινωνίας κ.α. 

Δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο διαχειριστής να μπορεί 
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να τροποποιεί, να διαγράφει χρήστες, ομάδες και επίπεδα πρόσβασης στο λογισμικό. 

 

Δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports (αναφορών) και alarms (συναγερμών) 
ανάλογα µε τα δεδομένα λήψης από τους ελεγκτές. 

Υποστήριξη ειδικού module αποστολής συναγερμών και βλαβών µέσω sms και e-mail. 
Επιπλέον, δυνατότητα ο διαχειριστής και οι χρήστες, ανάλογα με το ρόλο τους, να 
μπορούν να δημιουργούν ενδεικτικά: νέα reports και alarms ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
και τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί, όσο και 
οι εξυπηρετηθέντες συναγερμοί. 

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον τελικό 
χρήστη. 

Δυνατότητα παροχής δεδομένων σε μορφή πινάκων και γραφημάτων και πρόσβαση σε 
ιστορικά δεδομένα. 

Παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής παρουσίασης του 
εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε αναγνωρισμένο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο (π.χ. Google-Maps). 

Η γλώσσα του Κεντρικού Λογισμικού Διαχείρισης θα είναι τουλάχιστον η ελληνική και 
αγγλική και το λογισμικό θα παρέχεται σαν cloud-based λύση. 

Η πρόσβαση στο Κεντρικό Λογισμικό Διαχείρισης θα γίνεται µέσω οποιουδήποτε 
φυλλοµετρητή (web-browser). 

H λειτουργία του Kεντρικού Λογισμικού δεν θα προϋποθέτει την αγορά από την υπηρεσία 
επιπλέον άδειας χρήσης ή κάποιου άλλου λογισμικού και υλικού εντός του διαστήματος 
εγγύησης καλής λειτουργίας των δέκα (10) ετών. 

 

Πίνακας Συμμόρφωσης ιστού οδοφωτισμού ύψους 8.00m ή 12.00m 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ιστός οδοφωτισμού Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης 
έως Φ 150 και κορυφής  Φ60 συνολικού ύψους 8000mm και πάχους 4mm, ποιότητας 
S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά ποιότητας από τον 
προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης 
έως Φ 200 και κορυφής έως Φ80 συνολικού ύψους από 11800μμ έως 12000mm και 
πάχους 4mm, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά 
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ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

O χαλυβδοσωλήνας θα φέρει κατάλληλες οπές για την στήριξη του βραχίονα ή του 
φωτιστικού  σώματος απευθείας στον ιστό. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ιστού σε νέα 
προκατασκευασμένη βάση με αγκύρια είτε σε υφιστάμενη βάση. 

Σε απόσταση 800mm πάνω από το έδαφος θα έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την 
είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του/των ακροκιβωτίου/ων. 

2 Θυρίδα Θυρίδα διαστάσεων 300Χ800mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του  ιστού, που στην 
κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία θα προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του 
κορμού ιδίων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο ‘άνοιγμα-
κλείσιμο,. Η θυρίδα θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ 
θα είναι σύμφωνη με την ΕΝ-40.  

  

3 Γαλβάνισμα εν θερμώ Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται 
διαστασιολογικά, θα καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για 
γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  

 Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

 Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 

 Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  

 Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε 
θερμοκρασία 450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος 
καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά σε: 

 Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

 Οπτική επιθεώρηση ιστών 

 Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 
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4 Ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρας 

Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους θα γίνεται 
ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης ποιότητας. 

Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι 
ιδανική για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται 
μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στα χτυπήματα.  

Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα 
επιτυγχάνεται στις γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη 
γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν επεξεργαστεί με φωσφορική κρυστάλλωση με 
ψευδάργυρο. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, προσφέρει δε 
μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 

Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια 
ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  

Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, 
Ευρωπαϊκής προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι 
επιλογής της Υπηρεσίας. 

Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια. 

  

 
 
 
Πίνακας Συμμόρφωσης γαλβανισμένου βραχίονα κατάλληλου για τοποθέτηση επί ιστού ΔΕΔΔΗΕ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1 Γενικά 
χαρακτηριστικά 

Μονός – διπλός ή πολλαπλός βραχίονας γαλβανισμένος και  βαμμένος  από χάλυβα θερµής έλασης 
ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219. Ο βραχίονας θα φέρει τα 
κατάλληλα εξαρτήματα για την στήριξή του στον ιστό και την κατάλληλη διατομή Φ48 έως Φ60. 

  

2 Γαλβάνισμα εν 
θερμώ 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται διαστασιολογικά, θα 
καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και 
εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  

 Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

 Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 

 Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  

 Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία 
450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος καθαρότητας μεγαλύτερης από 
99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά: 

 Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

 Οπτική επιθεώρηση ιστών 

 Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 

 

  

3 Ηλεκτροστατική 
βαφή πούδρας 

Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους θα γίνεται ηλεκτροσταστική 
βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης ποιότητας. 

Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι ιδανική για τη 
βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή στο χρόνο και 
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στα χτυπήματα. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, προσφέρει δε μεγάλες 
μηχανικές και χημικές αντοχές. 

Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα επιτυγχάνεται στις 
γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν επεξεργαστεί 
με φωσφορική κρυστάλλωση με ψευδάργυρο. 

Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια 
ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  

Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, Ευρωπαϊκής 
προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια. 

4 Ενδεικτικές 
διαστάσεις 
βραχιόνων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

α) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 

Κατάστημα: …………………………….. 

(Δ/νση, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλ, φαξ) 

Ημερομηνία έκδοσης…………. 

ΕΥΡΩ ………………………… 

Προς:  Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ ________ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

(Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός 
……………… ΤΚ ……………………..,) 

(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,  

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της ….………….για την επιλογή Αναδόχου για  «.............................................», 
συνολικής αξίας ...................., σύμφωνα με τη με αριθμό …………………. Διακήρυξή σας. 

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

(Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 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.) 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε 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 απαίτησής σας, 
ανεξάρτητα από οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την…………………………………, ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                                    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

β) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 

Κατάστημα: …………………………….. 

(Δ/νση, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλ, φαξ) 

Ημερομηνία έκδοσης…………. 

ΕΥΡΩ ………………………… 

Προς:  Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ____________ ΕΥΡΩ ________ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

(Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………) 

(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

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

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

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..) 
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μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

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

σύμβασης που αφορά στον διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής 

αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. 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 ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ανεξάρτητα από οιοδήποτε ένδικο 

μέσο ή βοήθημα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

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

την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

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

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

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

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

γ) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης .........................  

Προς:  

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 
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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 ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  για την λήψη 

προκαταβολής για τη χορήγηση του  …………….% της συμβατικής αξίας …………………..μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό……………. και τη 

Διακήρυξή σας με αριθμό………………, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)………………….για εκτέλεση του έργου 

(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) …………………., και μέχρι 

του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική 

επιστολή)……………….. πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε 

βάρος της Εταιρίας ………………………….ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 

Εταιριών της Ένωσης………………ή Κοινοπραξίας……………….., υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε 

εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

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 για τουλάχιστον (2) δύο μήνες μετά την προθεσμία οριστικής παραλαβής 

του έργου και μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

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

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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δ) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …. 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... 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) ........  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνεται το συνολικό συμβατικό 

τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. 

συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της 

Αναθέτουσα Αρχή 

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 ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα 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. 

Βεβαιούμε 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. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπολογιστικό φύλλο Εxcel    

Σας παραπέμπουμε στο ηλεκτρονικό επεξεργάσιμο αρχείο με τίτλο «Υπολογιστικό Φύλλο 
Excel», το οποίο έχει αναρτηθεί, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ στο συστημικό διαγωνισμό που αφορά στην παρούσα σύμβαση (ΑΡ. ΣΥΣΤ. 77238).  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Ταχ Δ/νση  
Πληρ  
Τηλ  
                                              
 
 
                                                   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ199  
Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας …………………………………………..για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου  
Στ…………….. σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 
αφενός ο  Δήμος200   ,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην ………………………………………. με 
Α.Φ.Μ. ……………………και Δ.Ο.Υ……………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα 
από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη 
στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με 
δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. 
................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται 
στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το 
από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 201 , ανατέθηκε  στον 
ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) η εκτέλεση της προμήθειας  στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς ………………... 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ……………………………………… για 
τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της ………………………………………..σύμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου).Η προμήθεια θα 
είναι σύμφωνη με τη τεχνική προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με την οικονομική 
του προσφορά και την αριθμ……/201..διακήρυξη202   
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν στο κτίριο του : 

 Δήμου  επί της οδού ………………………………………… 

                                                           
199

 Σημειωτέον ότι για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με 
ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε 
ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων 
ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 
130 Ν. 4270/14 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/16 άρθρο 375 § 2). 

200
 Το ΝΠΔΔ ,η Δημοτική Επιχείρηση   

201
 1.Απόφαση Δημάρχου στη περίπτωση της απευθείας ανάθεσης 2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στη 

περίπτωση του διαγωνισμού 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στη περίπτωση π.χ της 
διαπραγμάτευσης όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των  άρθρων  32 η 269  Ν.4412/16 

202
 Σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας 
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 Δήμου  επί της οδού ………………………………………… 
 Δήμου  επί της οδού ………………………………………… 

 
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις ………………….. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
του Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του …………………………… , με υποχρέωση 
του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ……………. ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 
ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 
το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 
ημέρες από την παραγγελία. 
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στα γραφεία ή 
στην αποθήκη κάθε Υπηρεσίας. 
Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του Τμήματος 
…………………………………………………….. 
Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το τιμολόγιο 
συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 
Τμήμα ……………………………… στον ….  όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές 
Υπηρεσίες (………………………). 
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 
για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 
περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 
οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206203 και 207204 του Ν 4412/16 

                                                           
203

 Άρθρο 206 Ν.4412/16 : Χρόνος παράδοσης υλικών 
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 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 τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1.Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
2.Κατά την εξόφληση, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει : 
 α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας205. 
 β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας206. 
 γ)………………………………………………… 
 
3.Κατά τις πληρωμές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο: 
 α . 0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.36 παρ.6 ν.4412/16) 207 
β. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της 
αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή 
(αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16)208  

                                                                                                                                                                      
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

204
 Άρθρο 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών.  

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης – παράδοσης. 

4.Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

6.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

 
205

 Όσον αφορά τις εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ,σύμφωνα με τη παρ 3 άρθρου 58 3863/10 για την 
είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο ,Ν.Π.Δ.Δ ,Ο.Τ.Α α΄βαθμίδας απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα 
εφόσον το ποσόν της εκκαθαριζόμενης απαίτησης υπερβαίνει τις 3000 € 

206
 Φορολογική ενημερότητα απαιτείται για ακαθάριστο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 € σύμφωνα με το άρθρο 

1 παρ. 1 ΠΟΛ 1274/2013 το οποίο ορίζει: «1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται 
υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από 
το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, «από Δημοσίους Υπολόγους και από 
αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω» εφόσον το ακαθάριστο ποσό 
για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό 
ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση 
του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού». 

207
 Για συμβάσεις αξίας ανώτερης των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α  

208
 Για συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου 

εδαφίου της παρ 3 του άρθρου 350 Ν.4412/16 
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γ. 0,06% (αρ.375 Ν.4412/16)209 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , 
η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), 
επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος και  
δ . 4% φόρος εισοδήματος ( άρθρο 64  παρ 2  Ν. 4172/2013)  
Οι παραπάνω πληρωμές θα πραγματοποιούνται, κάθε μήνα, μετά την υποβολή: 
 1.του πρακτικού οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής των  προμηθειών.  
2.του τιμολογίου  Πώλησης  από τον Ανάδοχο.  
3. εξοφλητικής απόδειξης του αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη << 
Εξοφλήθηκε>>  
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 201.., και συγκεκριμένα υπάρχει η με αριθμ. πρωτ οικ. …………………………απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια «…………………………………………………….».με α/α 
καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής  
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής210  
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 «παραλαβή υλικών «και 209 
«χρόνος παραλαβής υλικών »του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις του Δήμου . 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια 
των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει 
ως εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 
προμήθεια. 

                                                           
209

 Για συμβάσεις αξίας ίσης η μεγαλύτερης των 2.500 € χωρίς Φ.Π.Α  
210

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και 
μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι ……/……../201... 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
 





 

Σελίδα 270 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό ……………… αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση ……………………. του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                        Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
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