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                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

    
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

2. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου». 

3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Της Υπουργικής Απόφασης 11389 (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου 

Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ. 

5. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

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

εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013». 
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7. Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 

1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008). 

8. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498 Β’/4-11-

2011) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) 

μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 

επιχειρησιακά προγράμματα». 

9. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

10. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

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

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

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

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

13. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-

2015». 

14. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ. 

15. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

16. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «»Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  
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17. Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις».   
18. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων». 

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων κ.α.» . 

20. Την υπ’ αρ. Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β’) εξαίρεσης 

από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014.  

 

και έχοντας υπόψη: 

 

1. τις υπ. αριθμ. 312/2009 και 353/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Αμαρουσίου για την  έγκριση της διενέργειας του παρόντος 

διαγωνισμού.  

2. την υπ’ αριθμ. 264/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

δέσμευσης πιστώσεως για την εν λόγω προμήθεια. 

3. την υπ’ αριθμ. 266/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την 

κατάρτιση των όρων του παρόντος διαγωνισμού. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας με 

τίτλο "Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Παλαιών Φωτιστικών (Για την πράξη 

Εξοικονόμηση Ενέργειας  στο Δήμο Αμαρουσίου) " ως εξής : 
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  

9 – 12 - 2014 ΤΡΙΤΗ 10 : 30  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  178.492,68 € 
(145.116,00€ χωρίς ΦΠΑ),  Χρονική διάρκεια του Έργου: 4 μήνες 
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ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 :  Ορισμοί  

1) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2) Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

3) Επιτροπή ή Ε.Δ.Δ. : Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού.  

4) Ε.Π. : Επιτροπή Παραλαβής που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την 

παραλαβή  της προμήθειας. 

5) Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 

6) Προσφέρων ή Συμμετέχων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει 

προσφορά, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή ένωσης 

προσώπων στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 

7) Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η 

τελική επιλογή του Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση. 

8) Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

9) Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου για την προμήθεια , η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση.  

10) Ανάδοχος: ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να 

παρέχει τις υπηρεσίες. 

11) Δήλωση: Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού 

συμμετέχοντα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευμένο 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωμένο κατά τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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Άρθρο 2 :  Στοιχεία Προϊσταμένης Αρχής & Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού 

2.1. Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης που θα καταρτισθεί, είναι ο ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2.2. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Άρθρο 3 :  Αντικείμενο της διακήρυξης 

3.1.   Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών 

φωτιστικών χαμηλής απόδοσης, σε συγκεκριμένες οδούς του δήμου, με νέας 

τεχνολογίας LED με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τηλεδιαχείρισή τους και 

την ρύθμιση της φωτεινότητάς τους (dimming) βάσει ζωνών ώρας, με σκοπό την 

εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στο συγκεκριμένου τμήμα του δικτύου 

δημοτικού οδικού φωτισμού.  

3.2. Η προμήθεια και η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του 

διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της 

προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη. 

3.3.    Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

3.4.   Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, 

αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.  

3.5  Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 

 

Άρθρο 4 :  Αμοιβή Προμήθειας - Χρηματοδότηση 

4.1.  Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε 

εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ 

λεπτά (178.492,68 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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4.2. Οι παρούσες υπηρεσίες περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του έργου που 

εγκρίθηκε με την υπ. αρ.  ΦΒ1/Ε5.5/9495/456 απόφαση ένταξης από 

27/04/2012 της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ. 

4.3  Το ως άνω Υποέργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης με 

Σ.Α.Ε.0618 και κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180075 της Πράξης «Εξοικονόμηση 

Ενέργειας Αμαρουσίου» MIS 373676, (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), 

η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. 

         Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την 

τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων 

περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και 

διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, 

συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που 

παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης 

της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον 

τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την 

ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας 

και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

 

Άρθρο 5 :  Ισχύουσα νομοθεσία   

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

21. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

22. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου». 
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23. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

24. Της Υπουργικής Απόφασης 11389 (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου 

Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ. 

25. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

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

εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013». 

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

1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008). 

28. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498 Β’/4-11-

2011) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) 

μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 

επιχειρησιακά προγράμματα». 

29. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

30. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

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

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

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

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

33. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-

2015». 

ΑΔΑ: 674ΛΩΨ9-ΞΛ7



 
 
 
 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 
 

ΣΕΛ. 10 ΑΠΟ 12 

34. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε για την εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ. 

35. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

36. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138/2003) «»Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

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

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις».   
38. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων». 

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων κ.α.» . 

40. Την υπ’ αρ. Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β’) εξαίρεσης 

από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014.  

 

 

Άρθρο 6 :  Γενικές αρχές 

6.1.  Οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη 

τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την 

αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

6.2.   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του 

υποψηφίου των όρων της παρούσας.  
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6.3.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο, να  

ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό χωρίς καμιά 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

υποψηφίους. 

6.4.  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων 

Προσφοράς κλπ. 

6.5.  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία/ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 

6.5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

6.6.  Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση 

προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν 

στοιχεία δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την  

Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

6.7.  Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που 

εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.8. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Διαπραγμάτευση της 

Σύμβασης δεν επιτρέπεται.   
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Άρθρο 7 : Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού  

Τα τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβάνουν: 

α) την παρούσα Διακήρυξη  

β) το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Άρθρο 8 :  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

8.1.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην Υπηρεσία των φακέλων 

προσφορών, ώστε να τηρηθεί ο απαραίτητος χρόνος (20 ημέρες από την 

ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο) 

από την δημοσίευση της διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων 

συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο, ορίζεται η 9 – 12 - 2014 και ώρα 10:30 

π.μ.  

8.2.  Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης 

παραλαβής των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού. 

 

8.3.  Αιτήσεις ή έγγραφα που θα φθάνουν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 

8.4.   Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία της υπουργικής 

απόφασης 11389 (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 

χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

16/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 9 :  Τόπος υποβολής προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού 

9.1.  Η υποβολή των φακέλων προσφοράς μπορεί να γίνει είτε άμεσα δια 

καταθέσεώς τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημέρα 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης, είτε ταχυδρομικώς, μέχρι και 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αμαρουσίου στην διεύθυνση Βασ. Σοφίας 9 & 

Δημ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι. 

9.2.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο και πιο συγκεκριμένα 

στην οδό Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

9.3 Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και 

αξιολόγησης προσφορών) για τις προμήθειες του Δήμου Αμαρουσίου ορίζεται 

σύμφωνα με το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-

1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και το Ν. 1797/1988.  

 

 

Άρθρο 10 : Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης και της 

Μελέτης στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου, τηλ. 213 2038 092, 091, 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η περίληψη της διακήρυξης, που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης 

διαγωνισμού που υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993, θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο 

οικονομικές εφημερίδες και μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, καθώς και 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επίσης μία εβδομαδιαία και μία ημερήσια τοπική 
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εφημερίδα) της οικείας Περιφέρειας, Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής 

και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα,  αρκεί η δημοσίευση σε δύο 

τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο 

φορέας. 

 

Η προθεσμία για την διενέργεια του διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον Δήμο 

Αμαρουσίου δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, 

σύμφωνα με την (α) περίπτωση της 1ης παραγράφου του 10ου άρθρου της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/1993. Ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον Δήμο 

Αμαρουσίου δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο είναι η   

14  / 11 / 2014. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του 

Δήμου είναι υποχρεωτική τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 14053/ΕΥΣ 

1749/2008. 

Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κατά τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400Β/20.12.2012).  

Η διακήρυξη καταχωρείται επίσης και στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά έξοδα του 

διαγωνισμού αρχικού και ενδεχομένως επαναληπτικού και τα έξοδα του 

συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για την εν λόγω συγχρηματοδοτούμενη προμήθεια ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά 

του έξοδα και μετά την υλοποίηση αυτής, να τοποθετήσει αναμνηστική πινακίδα με 

τους δρόμους παρέμβασης στο κτίριο του δημαρχείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, για τις οποίες ο Ανάδοχος θα λάβει σχετική πληροφόρηση 

από τον Δήμο. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Άρθρο 11 :  Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία 

προσφορές. 

 

Άρθρο 12 :  Δικαιολογητικά συμμετοχής  

  

12.1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

1)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους 

όρους διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών 

είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 16/2014 Μελέτης 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου.  

2)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι τα είδη με τα 

οποία θα προμηθεύσει το Δήμο θα είναι ίδια με τα δείγματα ή τα προσπέκτους 

που θα καταθέσει με την προσφορά του. 

3)     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι η παράδοση 

και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου.  

4)     Πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα είδη εναρμονίζονται 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 
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12.2.  Επίσης οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: 

(α)    Έλληνες πολίτες 

α1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ίση με το 2% της 

συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης,  μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%), δηλ. ποσού 2.903,00  € . Η εγγυητική 

επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη, δηλ. εκατόν είκοσι (120) μέρες 

από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση πρέπει 

να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το φορέα προς τον οποίο 

απευθύνεται (Δήμος Αμαρουσίου), τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, τον τίτλο και  τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και 

την ημερομηνία του διαγωνισμού (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/23-3-1993 περί 

ΕΚΠΟΤΑ). 

α2 – Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής, από το οποίο προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

α3 – Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία.   

α4 – Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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α5 – Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

(β)      Αλλοδαποί πολίτες 

β1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ίση με το 2% της 

συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης,  μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%), δηλ. ποσού 2.903,00  € . Η εγγυητική 

επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη, δηλ. Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση πρέπει 

να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το φορέα προς τον οποίο 

απευθύνεται (Δήμος Αμαρουσίου), τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, τον τίτλο και  τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και 

την ημερομηνία του διαγωνισμού (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/23-3-1993 περί 

ΕΚΠΟΤΑ). 

          β2 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

β3 - Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) της παραγράφου 12.2.α 

β4 – Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  περί 

εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 

επαγγελματικούς καταλόγους  

 (γ)     Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
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          Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (12.2.α και 12.2.β) εκτός του 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

(δ)      Οι συνεταιρισμοί: 

          δ1 – Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 

          δ2 – Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

          δ3 – Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις α3 και α4 του 12.2.α 

(ε)      Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

          Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους υποβάλλουν, μαζί με την 

προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 

του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης 

με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η 

αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η 

αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη 

δήλωση βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο . 
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Άρθρο 13 :  Προϋποθέσεις τεχνικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας -  Δικαιολογητικά  

Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί 

ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και  

δικαιολογητικά: 

1. Τεχνικά φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων, περιγραφή ή και 

φωτογραφίες των προς προμήθεια προϊόντων. Τα φυλλάδια πρέπει να αναφέρουν 

μαζί με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων, τις απαιτήσεις συνθηκών 

λειτουργίας, αποθήκευσης και συντήρησης ( service) 

2. Για τη διασφάλιση της πoιότητας των προς προμήθεια ειδών αυτά πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικά  εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή 

Υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, που να βεβαιώνουν την τήρηση 

ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, τα οποία σαφώς 

προσδιορίζονται με αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα. Τα πιστοποιητικά αυτά 

θα είναι ισχύοντα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO, ή 

κατασκευής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα είτε με ευρωπαϊκές τεχνικές 

εγκρίσεις . Τα αντίστοιχα έγγραφα θα προσκομισθούν ή θα υπάρχει σαφής αναφορά 

στα τεχνικά φυλλάδια. Αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, γίνονται 

δεκτά αντίστοιχα ελληνικά ή ελληνικές τεχνικές εγκρίσεις. 

3. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων (πωλήσεων) του Προμηθευτή 

κατά την τελευταία τριετία, με αναφορά του δημόσιου φορέα, ημερομηνιών, 

συμβατικών ποσών . Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά οριστικής 

παραλαβής και καλής λειτουργίας , για τις προμήθειες που έχουν ολοκληρωθεί. 

4. Υπεύθυνη δήλωση για εξασφάλιση υπηρεσιών συντήρησης επί πενταετία 

τουλάχιστον με αναφορά σε/στις συγκεκριμένες εξουσιοδοτημένες επιχείρηση/εις 

εντός της Ελλάδας και αν είναι δυνατόν στην Αττική και σχετική υπεύθυνη δήλωση 

από αυτές τις επιχειρήσεις για την ανάληψη των υποχρεώσεων πώλησης 

ανταλλακτικών ή παροχής υπηρεσιών συντήρησης, με συγκεκριμένα κοστολόγια που 

θα επισυνάπτονται.  

Θα γίνουν δεκτές δηλώσεις προερχόμενες είτε από το εργοστάσιο παρασκευής , είτε 

από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα. Στην δεύτερη περίπτωση για να γίνει 
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δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση 

του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα του επίσημου εισαγωγέα. 

5. Πιστοποιητικό ποιότητας του προμηθευτή κατά ISO των υπό προμήθεια ειδών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα των φωτιστικών Led και ότι θα 

αντικατασταθούν τα είδη που κατά τη λειτουργία τους θα αποδειχθούν ασύμβατα και 

μη λειτουργικά & ποιοτικά με το σύνολο της προσφοράς. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις  (3) μήνες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
8. Πιστοποιητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Π.Δ. 60/2007, «Η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α)κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις 

ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β)Ισολογισμούς ή 

αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 

απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. γ)Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την 

ημερομηνία δημιουργία του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων 

του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.» 

 

9. Πιστοποιητικά τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2α) i) « υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά 

την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 

σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο 

και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια 

αρχή μπορεί να διαβιβάσει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα 

αρχή.»  , 2α)ii) υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων ή υπηρεσιών που 
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πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις 

και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 

αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε 

(ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο 

δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα», 2β) «αναφορά του 

τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει 

στην διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου»  και 2η) «δήλωση 

σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει 

ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης», του άρθρου 

46 του Π.Δ. 60/2007. 

 

 

Άρθρο 14 : Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών  

14.1.  Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των 

άρθρων 12 και 13 της Διακήρυξης, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από 

έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα 

δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών 

που αναφέρονται προηγουμένως, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα 

προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα 

τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω  δεν προσκομισθούν 

μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

14.3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης 

των Προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 
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14.4. Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, 

αυτά θα πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία 

θα βεβαιώνουν επ’ αυτών ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο, το 

οποίο τηρείται στο αρχείο τους 

 

Άρθρο 15 :Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  

 

Ένσταση κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενεργείας του ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

Κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια της διενέργειας του διαγωνισμού 

υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της 

διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης, της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. 

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τον 

φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό & η απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες μέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 

Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν  κατά του οποίου στρέφεται. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους δεν γίνονται δεκτές. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

 

Άρθρο 16 : Τρόπος κατάθεσης προσφορών  

 

16.1  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού κατά την 

ηµέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης. Επίσης, οι 

προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να αποσταλούν 

ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Αμαρουσίου μέχρι και την 

προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη 

Διεύθυνση : Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Τ. Κ. 151 

24. 

16.2  Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές και 

επιστρέφονται σφραγισμένες. 

16.3   Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους 

διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

16.4  Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε 

φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής 

ενδείξεις: 

Α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

Γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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16.5   Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται 

σε δύο αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 7 του άρθρου 11 και την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

16.6   Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συντεταγμένη ως προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές με την ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως αναλυτικότερα 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 16/2014 Μελέτης του 

Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων. 

16.7   Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ 

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών 

ελεύθερων από επιβαρύνσεις στο Δήμο Αμαρουσίου. 

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα  

ως εξής: 

α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

β) Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος  

γ) Τιμή με Φ.Π.Α. 

16.8   Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

16.9   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

16.10  Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

16.11  Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται η μεταφορά και η τοποθέτηση 

των φωτιστικών LED στην τελική τους θέση (σε συνεννόηση με τη Δ/νση Τ.Υ.), 

η ορθή εγκατάσταση και ρύθμιση αυτών με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 
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καθώς και η επίδειξη χειρισμού των τηλεχειριστηρίων (dimming). Επιπλέον 

στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών 

σωμάτων όπου αυτό προβλέπεται και θα παραδοθούν στις αποθήκες του 

Δήμου Αμαρουσίου σε (συνεννόηση με τη Δ/νση Τ.Υ). 

 

Άρθρο 17 : Χρόνος ισχύος των προσφορών 

17.1  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

17.2  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Άρθρο 18: Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995) 

18.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με 

γνωμοδότηση του προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει 

σχετικά, μπορεί να προτείνει : 

α.  Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που 

προσφέρει ο προμηθευτής.   

β.  Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ.  Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  

18.2  Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : 

α.  Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της 

προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ή μέρος της, 

β.  συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών 

χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών ή 

γ.  τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους 

όρους,  

τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.    

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα  µε 

το άρθρο 24 παρ. 1 της Υ.Α. 11389 / 23-3-1993 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Άρθρο 19 : Υπογραφή Σύμβασης 

19.1  Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήµου 

σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 

ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

19.2  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα σ’ αυτές τις προθεσµίες για την 

υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις. 

19.3  Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συμφωνητικού, που 

πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήµου. 

 

Άρθρο 20 : Σύμβαση 

 
Η σύµβαση συντάσσεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόμενα 

µέρη, βάσει των όρων της διακήρυξης, των τευχών της µελέτης και της προσφοράς 

του μειοδότη. 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το 

φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με 

έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της 

αρχικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 21 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
21.1   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας 

υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το 

Φ.Π.Α. Για τα προς προμήθεια είδη, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
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μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και αντικαθίσταται με εγγύηση καλής 

λειτουργίας ύψους 2 % της συμβατικής δαπάνης (Υ.Α. 11389/1993 άρθρο 26, 

παρ. 5). Ο συμβατικός χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι ίσος με 

τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην προσφορά του 

προμηθευτή, δηλαδή τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη, με ποινή 

αποκλεισμού σε περίπτωση που ο αντίστοιχος χρόνος σε προσφορά 

υποψήφιου προμηθευτή είναι μικρότερος, και θα συνοδεύεται από την παροχή 

δωρεάν συντήρησης των προς προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στη διάρκειά 

του.  

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

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

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

περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση 

κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού 

των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο 

ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της 

κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

 

Άρθρο 22 : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών χωρίς 

να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού καθώς και των ανά είδος ποσοτήτων 

που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 
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Άρθρο 23 : Χρόνος, τόπος & τρόπος παράδοσης 

 

23.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου.  

23.2   Η παράδοση των ειδών θα γίνει : 

-   Με την πλήρη εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων LED στις θέσεις που θα 

υποδειχθούν από τη Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Αμαρουσίου (όπως περιγράφεται 

στην υπ’ αριθμ.16/2014 Μελέτη).  

- Με την παράδοση σε πλήρη λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού καθ’ υπόδειξη 

της Δ/νης Τ.Υ. του Δήμου Αμαρουσίου 

23.3  Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ελέγχου μέσα σε 

διάστημα πέντε (5) ημερών από την παράδοση/τοποθέτηση των υλικών. Η 

παράδοση και η παραλαβή μπορεί να γίνεται και τμηματικά.  Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

23.4 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Δηλαδή αφού ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των παλαιών 

ενεργοβόρων φωτιστικών με νέας τεχνολογίας φωτιστικά LED συνοδευόμενα 

από τα απαραίτητα πιστοποιητικά συντασσόμενα σύμφωνα με τα πρότυπα, σε 

πλήρη λειτουργία και με επιτυχείς τις δοκιμές τηλεδιαχείρισης και ρύθμισης της 

έντασης.  
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  
9– 12 - 2014 ΤΡΙΤΗ 10 : 30  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  :  178.492,68 € 

(145.116,00-€ χωρίς ΦΠΑ),  Χρονική διάρκεια του Έργου: 4 μήνες 
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1. Εισαγωγή 

Το παρόν κείμενο περιγράφει το σύνολο των απαιτήσεων σε εξοπλισμό, 
λογισμικό και υπηρεσίες στα πλαίσια εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας 
στο δημοτικό φωτισμό σε πέντε οδούς του Δήμου Αμαρουσίου.   

1.1. Σκοπός του Έργου – Ανάγκη 

Οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο ενεργειακό 
χάρτη είναι συνεχείς και ραγδαίες. Στα προβλήματα της στενότητας των 
ενεργειακών πόρων, της διαφαινόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων και του 
ασφαλούς ανεφοδιασμού, έχουν προστεθεί τα σοβαρά περιβαλλοντικά και 
κλιματικά προβλήματα που προκαλούνται από την παραγωγή και τη χρήση 
της ενέργειας και σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, 
χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο 2007 μια διεξοδική δέσμη 
μέτρων για τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η 
ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. 
Για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα ισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μείωση κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 για όλους τους κλάδους 
δραστηριότητας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το «Σύμφωνο των Δημάρχων», την 
πλέον φιλόδοξη μέχρι στιγμής πρωτοβουλία συμμετοχής των πολιτών στην 
αντιμετώπιση της θέρμανσης του πλανήτη. Το Σύμφωνο συνίσταται σε 
επίσημη δέσμευση των πόλεων που προσχωρούν σε αυτό να επιτύχουν 
αποτελέσματα πέραν των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 
μέσω δράσεων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί πρωτοβουλία προσανατολισμένη 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων, με έμφαση σε συγκεκριμένα έργα και 
μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι πόλεις και περιφέρειες που προσχωρούν σε 
αυτό θα δεσμευθούν επίσημα να μειώσουν τις εκπομπές τους CO2 κατά 
ποσοστό άνω του 20% μέχρι το έτος 2020 αναπτύσσοντας σχέδια δράσης για 
την αειφόρο ενέργεια. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τα επιτεύγματα των 
αντίστοιχων πόλεών τους μέσω εκθέσεων που θα υποβάλλονται σε τακτά 
διαστήματα, υπό τον ενδεχόμενο έλεγχο τρίτων μερών. 
Εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση για το δημοτικό φωτισμό στην Ευρώπη 
κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80 kwh ανά κάτοικο ή μεταξύ 10 και 30 kwh ανά 
χιλιόμετρο οδού, ενώ στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας είναι ακόμα 
μεγαλύτερη. 
Η κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτροφωτισμό των Δήμων μπορεί να μειωθεί 
σημαντικά με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην 
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Ελλάδα εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα υφιστάμενα δίκτυα μπορεί 
να ανέρθει σε 50% μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που αφορούν τόσο 
στο σχεδιασμό του συστήματος και στις προδιαγραφές του τεχνικού 
εξοπλισμού του όσο και στο εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης. 
Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού μπορούν 
να εξασφαλίσουν τόσο την απαιτούμενη ποιότητα του φωτισμού των 
κοινόχρηστων χώρων όσο και την οικονομική αποδοτικότητα (πολύ σύντομη 
απόσβεση) προς όφελος του Δήμου. 
Το έργο έχει στόχο την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στον δημοτικό 
φωτισμό του Δήμου Αμαρουσίου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης σε συγκεκριμένες 
οδούς του Δήμου με νέας τεχνολογίας καθώς και την εγκατάσταση ενός 
συστήματος διαχείρισης και εποπτείας του συγκεκριμένου τμήματος δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού. Το σύστημα απαρτίζεται από μια σειρά εξοπλισμών και 
μονάδων που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ως εργαλείου για την 
εξοικονόμηση πόρων κατανάλωσης ρεύματος στο Δήμο και παράλληλα θα 
του δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξει και επί μέρους οφέλη στα πλαίσια της 
διαχείρισης και του ελέγχου από απόσταση. 

2. Παρουσίαση Έργου 

Για την ευκολότερη κατανόηση του αντικειμένου και των ιδιαιτεροτήτων του 
έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, παρουσιάζουμε 
στη συνέχεια τις λεπτομέρειες υλοποίησης των εργασιών που το αποτελούν.  

2.1. Σύντομη Περιγραφή Έργου 

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών 
χαμηλής απόδοσης, σε συγκεκριμένες οδούς του δήμου, με νέας τεχνολογίας 
LED με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τηλεδιαχείρισή τους και την 
ρύθμιση της φωτεινότητάς τους (dimming) βάσει ζωνών ώρας, με σκοπό την 
εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στο συγκεκριμένου τμήμα του δικτύου 
δημοτικού οδικού φωτισμού. Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα 
επιτρέψει στο Δήμο να έχει καλύτερης ποιότητας οδικό φωτισμό και να 
βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο συγκεκριμένο 
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. 
Το συνολικό έργο περιλαμβάνει τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα 
εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. 
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2.1.1. Αντικείμενο του έργου 

Το έργο έχει στόχο την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στον δημοτικό 
φωτισμό του Δήμου Αμαρουσίου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης, σε συγκεκριμένες 
οδούς του δήμου, με νέας τεχνολογίας LED με τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
την τηλεδιαχείρισή τους και την ρύθμιση της φωτεινότητάς τους (dimming) 
βάσει ζωνών ώρας. Το σύστημα απαρτίζεται από μια σειρά εξοπλισμών και 
μονάδων που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ως εργαλείου για την 
εξοικονόμηση πόρων κατανάλωσης ρεύματος στο Δήμο και παράλληλα θα 
του δίνουν τη δυνατότητα να επιτύχει καλύτερης ποιότητας οδικό φωτισμό.  
Οι οδοί στις οποίες θα γίνει η υλοποίηση του έργου είναι οι κάτωθι: 

 Αγ. Ελεούσης 

 Δάφνης 

 Χλόης    

 Παπαφλέσσα 

 Κόδρου 

   

2.2. Λειτουργική Αρχιτεκτονική 

Τα υποσυστήματα που συνθέτουν το σύστημα είναι τα εξής: 
 

2.2.1. Εξοπλισμός Φωτιστικού Σώματος 

Ο εξοπλισμός φωτιστικού σώματος αποτελείται από τα εξής: 
 Λαμπτήρα τεχνολογίας LED, ισχύος 90W 

 Ηλεκτρονική μονάδα ασύρματης επικοινωνίας λαμπτήρα με φορητή 
συσκευή.  

2.2.2. Φορητή Συσκευή - Λογισμικό Φορητής Συσκευής 

Το λογισμικό αυτό θα εγκατασταθεί στην φορητή συσκευή ώστε να επιτρέπει 
στον χειριστή της συσκευής να προβαίνει στον χρονοπρογραμματισμό της 
λειτουργίας των λαμπτήρων – έναυση / σβέση και ρύθμιση της έντασης 
φωτισμού (dimming).   
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2.3 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 

 

2.3.1 Φάση 1 – Μελέτη Εφαρμογής 

Στόχος της Φάσης 1 – Μελέτη Εφαρμογής είναι η σύνταξη ενός εγχειριδίου 
αναφοράς που θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που 
θα ακολουθηθούν προκειμένου να επιτευχθεί άρτια η υλοποίηση της 
προμήθειας. Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει: α) το Σχέδιο Διαχείρισης 
και Ποιότητας της πράξης. β) την επικαιροποίηση της φωτοτεχνικής μελέτης,  
γ) την μεθοδολογία για τον έλεγχο και την καταγραφή των δεικτών απόδοσης 
της πράξης, δ) την μεθοδολογία, το πρόγραμμα και το υλικό της εκπαίδευσης 
των χρηστών και ε) το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και δράσεων.  
Παραδοτέα 
Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής 

2.3.2 Φάση 2 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πεδίου  

Στόχος της Φάσης 2 αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του 
εξοπλισμού πεδίου που αφορά το τμήμα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου που έχει επιλεγεί. Στην φάση 2 θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η 
προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Πιο αναλυτικά, θα γίνει 
το πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού στο δίκτυο και θα ακολουθήσει η 
εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: α) τα φωτιστικά LED και β) τις 
μονάδες επικοινωνίας τους. 
Παραδοτέα:  
Π2.1: Φωτιστικά LED 
Π2.2: Μονάδες Επικοινωνίας Φωτιστικών   
Π2.3: Δοκιμές ελέγχου λειτουργίας εξοπλισμού 
Π2.4: Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης εξοπλισμού 
 

2.3.3 Φάση 3 - Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών 

Στόχος της Φάσης 3 είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και 
των χρηστών κάτω από συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας εξασφαλίζοντας την 
απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  
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ημερών, αλλά και η εκπαίδευση των χειριστών του λογισμικού. Στη 
συγκεκριμένη φάση η πιλοτική λειτουργία θα περιλαμβάνει: α) Επίλυση 
προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών β) Συλλογή παρατηρήσεων από τους 
χρήστες γ) Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. Ειδικότερα κατά τη πιλοτική 
λειτουργία είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: i) οι παραμετροποιήσεις και 
προσαρμογές λογισμικού που έγιναν ii) η εγκατάσταση του εξοπλισμού iii) οι 
ρυθμίσεις των εφαρμογών iv) οι ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων v) η 
ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες. Επιπλέον, 
αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα περιλαμβάνει εκπαίδευση τεσσάρων 
(4) στελεχών στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων 
που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον δέκα (10) ώρες. Οι ενέργειες της 
εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Στην 
«Τεκμηρίωση» του συστήματος εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται και τα 
εγχειρίδια / υλικό της εκπαίδευσης.   
Παραδοτέα 
Π4.1:Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήματος 
Π4.2:Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών  
Π4.3:Εκπαιδευτικό υλικό 
Π4.4:Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών 
 
 

3 Χρονοδιάγραμμα Έργου 

 
Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 4 μήνες. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται 
να καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με τις φάσεις 
των προηγούμενων παραγράφων. 
 
 
4  Πίνακες Συμμόρφωσης 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες 
συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 
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4.1   Λαμπτήρας LED 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αναφορά Κατασκευαστή ΝΑΙ   
Ποσότητα 116   
Ισχύς: 90W  ΝΑΙ   
Τάση Λειτουργίας: 120VAC – 240VAC ΝΑΙ   
Τροφοδοτικό / Driver για λειτουργία LED  ΝΑΙ   
Βαθμός Προστασίας: IP 66 ΝΑΙ   
Υλικό Πλαισίου: Ενιαίο Σώμα Χυτού 
Αλουμινίου με βαφή και ανθεκτική 
επίστρωση   

ΝΑΙ   

Βάρος: < 9Kgr ΝΑΙ   
Ελάχιστη Διάρκεια Ζωής LED: 50.000 
ώρες 

ΝΑΙ   

Ελάχιστη Φωτεινή Ισχύς - Minimum 
Luminous Flux: 7.500 lm 

ΝΑΙ   

Ελάχιστη Απόδοση - Luminous 
Efficiency: 80 lm/w 

ΝΑΙ   

Θερμοκρασία Χρώματος: 5.000Κ - 
6.000Κ ΝΑΙ   

Δείκτης Χρωµατικής Απόδοσης - Color 
Rendering Index: > 65 

ΝΑΙ   

Θερμοκρασία Λειτουργίας: - 20oC έως + 
60oC 

ΝΑΙ   

Πιστοποιητικά - Προδιαγραφές: CE, ΕΝ 
60529 

ΝΑΙ   

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να καταθέσουν 
σε CD τα φωτομετρικά αρχεία (IES και 
IDT) του φωτιστικού όπως τα παρέχει ο 
κατασκευαστής.  

ΝΑΙ   
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4.2  Ηλεκτρονική Μονάδα Επικοινωνίας Λαμπτήρα 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Συμβατότητα με προσφερόμενους 
λαμπτήρες / φωτιστικά LED 

ΝΑΙ   

Ποσότητα 116   

Ασύρματος χειρισμός του φωτιστικού  ΝΑΙ   

Προγραμματισμός φωτεινότητας 
(dimming) βάσει ζωνών ώρας 

ΝΑΙ   

Ασύρματη επικοινωνία της ηλεκτρονικής 
μονάδας επικοινωνίας λαμπτήρα με 
φορητή συσκευή (π.χ. PDA) για ρύθμιση 
παραμέτρων λειτουργίας φωτιστικού 
(dimming) 

ΝΑΙ   

Τοποθέτηση στο φωτιστικό σώμα ή 
στον ιστό 

ΝΑΙ   
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4.3 Φορητή Συσκευή 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μοντέλο Να αναφερθεί   
Αριθμός Προσφερόμενων 
Συσκευών 

2   

Οι συσκευές να είναι κατά το 
δυνατό προστατευµένες ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 
λειτουργία τους σε σκληρές 
συνθήκες εργασίας ή προσπάθειας 
κακής χρήσης τους. 

ΝΑΙ   

Να διαθέτουν GPS ΝΑΙ   
Τεχνολογίες Ασύρματης 
Επικοινωνίας: 
GSM/GPRS 
Bluetooth 1.2 
Wi-Fi 

   

Οθόνη αφής, τουλάχιστον 2,7", 64 
χιλιάδες χρώματα 

ΝΑΙ   

Επεξεργαστής τουλάχιστον 256 
MHz 

ΝΑΙ   

Τουλάχιστον 64 MB συνολική 
μνήμη 

ΝΑΙ   

Λειτουργικό τύπου Microsoft 
Windows Mobile ή αντίστοιχο 

ΝΑΙ   

 
 

4.4 Λογισμικό Φορητής Συσκευής 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Γραφική διεπαφή χρήστη  ΝΑΙ   
Περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογής: 
Windows Mobile 

ΝΑΙ   

Ορισμός και έλεγχος 
χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας 
φωτιστικών 

ΝΑΙ   

Ρύθμιση παραμέτρων φωτιστικού 
ασύρματα μέσω της φορητής 
συσκευής (π.χ. PDA) 

ΝΑΙ   

Ορισμός διαφορετικών σταθμών 
dimming των φωτιστικών 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 674ΛΩΨ9-ΞΛ7



 
 
 
 

ποιότητα ζωής για όλους 
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 
 

 40 

4.5  Εγγύηση 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη    

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία του συστήματος για περίοδο 
τουλάχιστον δύο χρόνων μετά την Οριστική 
Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον 
κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 
να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την 
παροχή αυτής της εγγύησης. 
 

ΝΑΙ   

Η υποστήριξη πρέπει να περιλαμβάνει και 
την παροχή χωρίς κόστος νεότερων 
εκδόσεων λογισμικού που ανακοινώνεται 
από τον κατασκευαστή. 
 

ΝΑΙ   

Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε 
υλικού παρουσιάσει προβλήματα 
κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το 
διάστημα εγγύησης 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα 
μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού καθ’ 
όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

ΝΑΙ   

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση 
τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, 
καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
(Email) 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
                                                                                           Ο  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ 
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