
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8
Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Φλώρος
Τηλ.: 2103245957
Fax.: 210 3226929
e-mail: melt@culture.gr

Αθήνα, 15.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 52

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 01/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια
«Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Οργάνωση-Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων
συλλογών του ΜΕΛΤ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του

ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

CPV: 31527200-8

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06 Φεβρουαρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30 Ιανουαρίου 2015

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   και από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-

2013

ΑΘΗΝΑ, 2014



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων – Παραλαβή

Διακήρυξης

ΆΡΘΡΟ 5– Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι

Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

ΆΡΘΡΟ 6 – Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος προσφορών

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΆΡΘΡΟ 11 – Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη

(προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή)

ΆΡΘΡΟ 12- Διαδικασία Κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 13 – Απόφαση Κατακύρωσης – Υπογραφή Σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 14 – Υποβολή ενστάσεων

ΆΡΘΡΟ 15 – Διάρκεια σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 16 – Τρόπος πληρωμής

ΆΡΘΡΟ 17 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

ΆΡΘΡΟ 18 – Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 19 – Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Σχέδιο σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- Σχέδια-τύπος εξοπλισμού



ΆΡΘΡΟ 1 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) και
σύμφωνα με:
A. Τις διατάξεις:

1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)

3. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) −
Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού

4. Του ΠΔ 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
(ΦΕΚ171/Α/27.08.2014)

5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων»
7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «θέματα

Ολυμπιακής Φιλοξενίας»
8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
9. Του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την επιφύλαξη του σημ. 1 της
υποπαραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014)

10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-

»
11. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
12. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων»
13. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις

14. Της υπ' αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
1291/11-8-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95
για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»



15. Της Απόφασης με Α.Π. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

16. Της Υ.Α. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) «Υπουργική απόφαση
συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ)

17. του Ν. 4305/2014, άρθρο 39 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄
57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
237/Α/31.10.2014) που αφορά στη σύσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

18. Την υπ΄αριθμ. Π.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/302421/4260/3886/2982/20.11.2014,
ΑΔΑ: 71ΞΝΓ-ΓΥΧ απόφαση τοποθέτησης της κ. Ελένης Μελίδη ως προϊσταμένης του
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-
Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

19. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24.10.2014 απόφαση
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές  Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως αυτή
συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5
απόφαση.

20. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄237/5-12-2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις»

21. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.»

22. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

23. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Β. Την την με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-11/ΑΔΑ:4ΑΜ7Γ-ΒΞΠ, απόφαση ένταξη
της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού-
Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013



Γ. Την με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/275334/31036/2820/ΑΔΑ:62ΑΥΓ-0Τ2, 3η
τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις
οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS 355373 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»
Γ. Τη με αρ. πρωτ.: Μ.Ε.Λ.Τ.&Ε.ΛΑ.Μ.Ο.-Σ.Φ.Α./1715/01.12.2014/ΑΔΑ: ΨΡΘΨΓ-5ΩΧ
Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 11 «Οργάνωση-
Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.
Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου- Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό πράξης
2011ΣΕ01480140 της ΣΑΕ0148.
Ε. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/ΑΤΤ16/6042/29.12.2014 σύμφωνη γνώμη
προγραμματιζόμενων αναθέσεων για το 11ο υποέργο«Οργάνωση-Υλοποίηση της νέας
έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος
ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για
εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»με MIS 355373
ΣΤ. Την υπ' αριθ 43/15.01.2015, ΑΔΑ:Ω0ΓΩΓ-1ΗΗ απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκης
Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, για την
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για το έτος 2015.
Ζ. Την υπ' αριθ. /15.01.2015, ΑΔΑ: Ψ5ΝΡΓ-94Ε Απόφαση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκης
Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη για τη
διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο έργου – διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου του
νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» για τις ανάγκες του υποέργου  11 «Οργάνωση-
Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που υλοποιεί το
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκης Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων-Συλλογή
Φοίβου Ανωγειανάκη όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική
περιγραφή (Παράρτημα Α) και στο Παράρτημα Ε, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του υπόψη διαγωνισμού και της σχετικής διακήρυξης.



ΆΡΘΡΟ 3 – Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος
του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εβδομήντα τριών
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (73.170,73 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Αποκατάσταση
συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου
στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» με κωδικό MIS
355373, ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ01480140 της ΣΑΕ0148  που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»

ΆΡΘΡΟ 4 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων –
παραλαβή Διακήρυξης

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
Διεύθυνση: Θέσπιδος 8
Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Ταχυδρ. Κώδικας: 10558
Τηλέφωνο: 2103245957
Τηλεομοιοτυπία: 2103226979
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: melt@culture.gr
Ιστοσελίδα: www.melt.gr
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να
απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09.00 π.μ. - 13.00 μ.μ. Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης,
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.melt.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη.

Υπεύθυνος για τον διαγωνισμό είναι ο κος Χαράλαμπος Φλώρος και ο κος Ιωάννης Νίνος



ΆΡΘΡΟ 5 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής –Λοιποί Λόγοι
Αποκλεισμού – Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που
ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα
συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07.
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr .

Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αιτούνται, μέσω της
ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»,
την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους
όρους χρήσης του.

Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση
των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.



 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής.
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αμέσως επόμενης υπό παραγράφου 2.
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

ΆΡΘΡΟ 6 – Τρόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος
Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα



διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 15
Ιανουαρίου 2015.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 Ιανουαρίου 2015
και ώρα 23:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως
μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη
δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα
αρχή για παροχή  διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 23.01.2015.
Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν
προσφορά μετά την υποβολή της.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της
αιτήσεως συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω
διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτονται. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της
παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

ΆΡΘΡΟ 7 – Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.



Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο στη συνέχεια παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους
αναδόχους. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι
υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία. Από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Ο κυρίως ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από
επιστολή - αίτηση του διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό υπογραφόμενη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο αυτού), η οποία
είναι εκτός του ηλεκτρονικού φακέλου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
προσώπων η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό
εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο ηλεκτρονικό φάκελο. Μέσα στον
κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία και συγκεκριμένα:

o Ένας ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά»,ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά
συμμετοχής που απαιτούνται από το άρθρο 8 της παρούσας και τα στοιχεία που
απαιτούνται από το άρθρο 10 της παρούσας για την Τεχνική Προσφορά.

o Χωριστός κλειδωμένος ηλεκτρονικός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο
10 της παρούσας.

Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και
«Οικονομικής Προσφοράς» φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν
εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισημαίνεται ότι από τα δικαιολογητικά ή τα άλλα
στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα
αρχή εντός τριών (3) ημερών, μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά
φυλλάδια θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από



τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.

ΆΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον ηλεκτρονικό
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», εγκαίρως και προσηκόντως
επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά σε μορφή
αρχείου .pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις  του Π.Δ.
118/2007 κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου
και της ως άνω απόφασης.

Α 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (συν. υπόδειγμα).
Τα ανωτέρω  φέρουν ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου.

- Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην
ένωση.
Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου
οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και
να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο
τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της
Ένωσης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.



Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά
διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα
έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η Α.Α. τα απαιτεί από τον
προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα
του ορισθεί.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 9 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της
προσφοράς χωριστό  ηλεκτρονικό υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - τεχνική
προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Την Τεχνική Προσφορά θα έχουν
συντάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της
παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή
αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές.

Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
Υποψηφίου. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Α της παρούσας.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας.



Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται από δημόσια αρχή ή που δεν προέρχονται
από τον αναθέτοντα, καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, που
δεν προέρχονται από αυτόν (π.χ. τεχνικά φυλλάδια κ.α.) εκτός από την ηλεκτρονική τους
υποβολή σε μορφή αρχείου τύπου .pdf – ως μέρος των σχετικών ηλεκτρονικών φακέλων –
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  προσκομίζονται εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.

ΆΡΘΡΟ 10 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της
προσφοράς χωριστό υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν άρθρο, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή
τελικές τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο
ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως
ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που
καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά
παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, η οποία ταυτίζεται με το Παράρτημα Γ της παρούσας. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε



αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη
(προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)

Η διαδικασία του διαγωνισμού διενεργείται μέσα από το Σύστημα, και ειδικότερα:

o Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.

o Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

o Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών

o Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους μέσω της ανάρτησης στο Σύστημα των σχετικών
αποφάσεων της Α.Α.

o Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Συγκεκριμένα:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της
προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και ώρα 10:00πμ, ήτοι την 06.02.2015 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα



γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Κατά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των
διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της
παρούσας Προκήρυξης.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς
την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών
συμμετοχής και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους
της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα στην Α.Α. την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων
που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους
όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των
διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν.

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται μόνο επί κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Αποδεκτοί
γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά της παρούσας και
εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρων ή οικονομικός φορέας που σχετίζεται με
προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Α.Α. ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη
σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν
λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης
του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του
παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Α.Α. για παροχή
απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν
να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων
του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του
ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του
αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την συμφωνία αυτών με τους όρους
της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση καθώς και
στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών, αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους
και τα κριτήρια της παρούσας. Μετά το τέλος της αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει



αιτιολογημένο πρακτικό με τη σχετική αξιολόγηση ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές
το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική ενιαία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα
πρακτικά της Επιτροπής (που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης) τα οποία αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται
στους διαγωνιζόμενους μέσω του συστήματος και με τηλεομοιοτυπία προκειμένου να
ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων που συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφέροντες των οικονομικών προσφορών θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται.
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών
προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την
χαμηλότερη τιμή.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να
διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων.
Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των
σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές (π.χ. κάτω του 80% της διαμέσου
των τιμών που προσφέρονται από τις οικονομικές προσφορές που γίνονται αποδεκτές) η
Α.Α. δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν
προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Αφού ολοκληρώσει το
πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής απόφασης στην
οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές
και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση
της Α.Α. στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,
αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους
προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, στον
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αυτός καλείται, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.



να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ιδίου συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι έγγραφα και
δικαιολογητικά:

1.   Ισχύουσα ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του

νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Με την παραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική
ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα
παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προαναφερόμενης ορισθείσας προθεσμίας των 20
ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου.



Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή

Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις
περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Α.Α., εκτός
της περίπτωσης του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες
μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο  τελικό στάδιο
του διαγωνισμού θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Η Επιτροπή αποσφραγίζει
ηλεκτρονικά τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς
τους όρους της προκήρυξης.

Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο
πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το
οποίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που
υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το
υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης πρακτικού. Η απόφαση της
Α.Α., στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναρτάται στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται μέσω του συστήματος και με τηλεομοιοτυπία στους
διαγωνιζόμενους, προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. Μετά
την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού
διαστήματος τριών (3) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά
τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Η Επιτροπή Διενέργειας ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς
(κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται



από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω
προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.

Η Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας μπορεί να προτείνει αιτιολογημένα την
κατακύρωση προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του
παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα
από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με
την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η
Α.Α., πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να καλέσει την ένωση να περιβληθεί τη
μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη
μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και
να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση  Κατακύρωσης – Σύναψη Σύμβασης

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική
απόφαση κατακύρωσης η οποία αναρτάται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιείται με
τηλεομοιοτυπία υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο
γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών
υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη
παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών
για την υπογραφή της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εγγυήσεις
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014). Ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο
πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση
περιλαμβάνει και τον όρο της παρ. 11 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η έκδοση της
εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης
της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα
συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα



περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού
κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα
διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης
ποσού 2% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται
στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η
εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση
για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών, αντικατάσταση
ελαττωματικών κ.λπ.

Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού ή για μεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται
πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα
των προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα
συστήματα) και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση
που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί  έλλειψη
συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση
υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την
Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή
έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη
ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό ορίζεται
κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών,
ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα οποία δεν οφείλονται σε
λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει
να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το
ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για
λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή
ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 14 – Υποβολή ενστάσεων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την
καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Α.Α. εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα
αναφερόμενα:



Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου
.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11)
και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 15 – Διάρκεια σύμβασης

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

ΆΡΘΡΟ 16 – Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει μετά  την ολοκλήρωση των προμηθειών, και μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει
την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα
διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα
καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων
κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.
Πριν από κάθε πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της
Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τιμολόγιο επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού
ποσού, προ ΦΠΑ 23%.
2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η
σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2012ΣΕ01480048 της ΣΑΕ0148.

ΆΡΘΡΟ 17 – Εκχώρηση – Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά
με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης
απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.



ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του
Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η
παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν
δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού –Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι
η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Α.Α. προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
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Φ.ΠΧ1 Φωτιστικό τύπου led εξωτερικού χώρου για επίτοιχη
τοποθέτηση.Τεχνικά Χαρακτηριστικά .  Σώμα από χυτό αλουμίνιο.
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα κατασκευασμένο από χυτό
αλουμίνιο με προβολή 760mm, ύψος 420mm και με κατάληξη
Φ60mm.   Βαμμένο σε τρία στάδια: Πρώτο στάδιο: Εποξική βαφή
μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα
ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Δεύτερο στάδιο: Ειδική επικάλυψη φιλική προς το περιβάλλον,
σταθεροποιημένη ως προς την ακτινοβολία UV για αποφυγή του
ξεθωριάσματος. Τρίτο στάδιο: Φινίρισμα με ακρυλική βαφή στο
διαθέσιμο χρώμα.  Διαχύτης από γυαλί μεγάλης μηχανικής και
θερμικής αντοχής, πάχους 5mm.  Κατά το άνοιγμα του φωτιστικού,
μαχαιρωτός διακόπτης διακόπτει την τροφοδοσία του για λόγους
ασφαλείας.  Για την σύνδεση του στο δίκτυο τροφοδοσίας το
φωτιστικό φέρει σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης (fast connector).
Φέρει  προκαλωδιωμένο   ηλεκτρονικό  ρυθμιζόμενο  σύστημα
έναυσης, κατάλληλο για κύκλωμα DALI.  Φέρει αυτόματο σύστημα
έλεγχου της θερμοκρασίας. (βλπ. σχετ. άρθρο).  Φέρει δίοδο
ασφαλείας για προστασία των leds από τις μεγάλες αυξομειώσεις
της τάσης (peaks).  Το κύκλωμα των leds ειναι bypass δηλαδή σε
περίπτωση που καεί κάποιο led τα υπόλοιπα συνεχίζουν να
λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική
τροφοδοσία.  Φέρει θερμική προστασία (ενσωματωμένο θερμικό).
Κλάση μόνωσης ΙΙ.  Αντοχή σε κρούση ΙΚ08.  Βαθμός προστασίας
IP66.  Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς: EN60598-
CEI 34-21 & ΕΝ60529 και τους ισχύοντες νόμους κατά της
φωτορύπανσης. Τεχνικά Χαρακτηριστικά LED: Το φωτιστικό θα
φέρει κύκλωμα LED ισχύος το πολύ 30W με φωτεινή απόδοση
>=160lm/w, θερμοκρασία χρώματος 4000k ±10% και χρωματική
απόδοση Ra >= 80. Η διάρκεια ζωής των LEDs σε ώρες λειτουργιάς
θα είναι τουλάχιστο 60.000h (για L70B20). Λαμπτήρες: Powerled
26w 350ma 4158lm 4000k Ra 80. Ενδεικτικού τύπου : www.disano.it
/ (Lucerna) ή άλλο ισοδύναμο. Βάση ενδεικτικού τύπου
www.disano.it / (Αcc.514) ή άλλη ισοδύναμη.

ΝΑΙ
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Φ.ΠΧ2 Φωτιστικό τύπου led εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση
επίιστού. Χαρακτηριστικά : Σώμα από χυτό αλουμίνιο.  Κατάλληλο
για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού Φ60mm.  Βαμμένο σε τρία
στάδια: Πρώτο στάδιο: Εποξική βαφή μετά από επεξεργασία
φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση.
Δεύτερο στάδιο: Ειδική επικάλυψη φιλική προς το περιβάλλον,
σταθεροποιημένη ως προς την ακτινοβολία UV για αποφυγή του
ξεθωριάσματος. Τρίτο στάδιο: Φινίρισμα με ακρυλική βαφή στο
διαθέσιμο χρώμα.  Διαχύτης από γυαλί μεγάλης μηχανικής και
θερμικής αντοχής, πάχους 5mm.  Κατά το άνοιγμα του φωτιστικού,
μαχαιρωτός διακόπτης διακόπτει την τροφοδοσία του για λόγους
ασφαλείας.  Για την σύνδεση του στο δίκτυο τροφοδοσίας το
φωτιστικό φέρει σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης.  Φέρει
προκαλωδιωμένο   ηλεκτρονικό  ρυθμιζόμενο  σύστημα έναυσης,
κατάλληλο για κύκλωμα DALI.  Φέρει αυτόματο σύστημα έλεγχου
της θερμοκρασίας.  Φέρει δίοδο ασφαλείας για προστασία των leds
από τις μεγάλες αυξομειώσεις της τάσης (peaks).  Το κύκλωμα των
leds ειναι bypass..  Φέρει θερμική προστασία.  Κλάση μόνωσης ΙΙ.
Αντοχή σε κρούση ΙΚ08.  Βαθμός προστασίας IP66.Κατασκευασμένο
σύμφωνα με τους κανονισμούς: EN60598-CEI 34-21 & ΕΝ60529 και
τους ισχύοντες νόμους κατά της φωτορύπανσης.Το φωτιστικό θα
φέρει κύκλωμα LED ισχύος το πολύ 30W με φωτεινή απόδοση
>=160lm/w, θερμοκρασία χρώματος 4000k ±10% και χρωματική
απόδοση Ra >= 80. Η διάρκεια ζωής των LEDs σε ώρες λειτουργιάς
θα είναι τουλάχιστο 60.000h (για L70B20). Λαμπτήρες: Powerled
26w 350ma 4158lm 4000k Ra 80.Ιστός κωνικής διατομής με άνω
απόληξη Φ60mm (διάμετρος βάσης Φ95mm).  Κατασκευασμένος
από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο.  Υπέργειο ύψος
ιστού h=3m.  Ύψος ιστού για πάκτωση h=0,50m.  Φέρει οπή για την
είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων
132x38mm, σε ύψος h=1,00m από το έδαφος που ασφαλίζει με
allen.  Αποσπώμενο ακροκιβώτιο με τετραπολική κλέμα για καλώδιο
με μέγιστη διατομή Φ16,0mm².  Φέρει ασφαλειοθήκη και δύο
ηλεκτρικές ασφάλειες 16Α.  Η τσιμεντένια βάση ιστού  τουλάχιστον
διαστάσεων 1300Μx1300Πx800Υmm. Κλάση μόνωσης ΙΙ.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς: UNI EN 40-5, EN
40/3- 1 και EN 40/3-3.  Φέρει πιστοποίηση CE. Ενδεικτικού τύπου
www.disano.it / (Lucerna) ή άλλο ισοδύναμο.Ιστός ενδεικτικού
τύπου disano.it / (1481Pole) ή  άλλος ισοδύναμος.
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Φ.ΠΧ3 Φωτιστικό τύπου led εξωτερικού χώρου επίτοιχης
τοποθέτησης, παραδοσιακού τύπου. Φωτιστικό σώμα Led
εξωτερικού χώρου, επίτοιχης τοποθέτησης. Το φωτιστικό
τοποθετείται στις όψεις των κτιρίων, ο σχεδιασμός του καιτα υλικά
κατασκευής του πρέπει να δένουν αρμονικά με το
σύνολο.Φωτιστικό επίτοιχης τοποθέτησης κατάλληλο για
λαμπτήρες τύπουE27 .Το σώμα του φωτιστικού είναι
κατασκευασμένο απο αλουμίνιο Si12 με χαμηλή πρόσμιξη χαλκού
μικρότερη απο 0,1% και ειδικήεπεξεργασία φωσφάτωσης για
προστασία απο την διάβρωση .Η βαφή είναι πολυεστερικού τύπου
διπλής επίστρωσης με αρχική επίστρωση εποξικής βαφής για
μεγαλύτερες ανοχές στις εξωτερικές συνθήκες.Ο σχεδιασμός του
φωτιστικού είναι με τέσσερις πλευρές τύπου φανάρι παραδοσιακό,
με εξωτερικές διαστάσεις περίπου 215 Χ215χιλ και συνολικό ύψος
περίπου 420χιλ.Η κατανομή φωτισμού είναι συμμετρικού τύπου .Η
στεγανότητα του φωτιστικού είναι το λιγότερο ΙΡ44. Ενδεικτικού
τύπου www.roger-pradier.com/(Place des Vosges 1) ή αλλο
ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ4 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικής χρήσης με εξαρτήματα
στήριξης σε χώμα: Φωτιστικό  τύπου σποτ  με λαμπτήρες τύπου LED
κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. Το σώμα του φωτιστικού
είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο τύπου ΕΝ  ΑΒ47100 με πολύ
χαμηλή περιεκτικότητα χαλκού. Το φωτιστικό θα φέρει ψύκτρες
απαγωγής της θερμοκρασίας. Η βαφή του γίνεται σε 2 επίπεδα με
πρώτο εποξικού τύπου και δευτερο πολυεστερικού τύπου για
προστασία απο τη διάβρωση. Το κάλυμμα του φωτιστικού θα
αποτελείται απο υπέρδιαυγές τζάμι 3χιλ. Η βάση στήριξης είναι απο
ανοξείδωτο ατσάλι 316L και επιτρέπει την περιστροφή του
φωτιστικού κατα 90 μοίρες . Αποτελείται απο 2 τμήματα : το τμήμα
του λαμπτήρα έναυσης και το τμήμα της τροφοδοσίας. Το τμήμα
του συστήματος έναυσης περιλαμβάνει   λαμπτήρες  LED με
φωτεινή ροή >=900 lumens, θερμοκρασία χρώματος θερμού λευκού
περίπου 3000 Kelvin και κατανάλωσης ± 13W. Επίσης περιλαμβάνει
ανακλαστήρα απο καθαρό αλουμίνιο. Μπορεί να επιδέχεται κίνηση
στον κάθετο άξονα κατα 120 μοίρες. Η φωτομετρική καμπύλη του
φωτιστικού είναι συμμετρική ± 40°. Η μορφή του φωτιστικού είναι
κυλινδρική με διάμετρο ± 100 χιλ. Η τάση τροφοδοσίας είναι 220 –
230V. Διατίθεται με ταχυσύνδεσμο στεγανότητας ΙΡ68. Η συνολική
στεγανότητα του φωτιστικού θα είναι IP65. Μπορεί να χρησιμοποιεί
και εξάρτημα καρφί στήριξης στο χώμα. Δυνατότητα ρύθμισης
φωτεινότητας μέσω συστήματος DALI.  Χρώμα: οξειδωμένου
χάλυβα Σύστημα έλεγχου: Dali. Λαμπτήρας: LED. Εύρος δέσμης: ±
40°  Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI >= 80. Ισχύς: ± 13 Watt.
Φωτεινή ροή:  >= 900 lumens. Φίλτρα - εξαρτήματα:  καρφί
στήριξης στο χώμα.Ενδεικτικού τύπoυ: www.aresill.net / (KIRK) ή
άλλο ισοδύναμο.
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Φ. ΠΧ5 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικής χρήσης με
εξαρτήματαστήριξης σε χώμα: Φωτιστικό  τύπου σποτ  με
λαμπτήρες τύπου LED  κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. Το
σώμα του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο απο  αλουμίνιο τύπου
ΕΝ  ΑΒ47100 με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα χαλκού. Η βαφή του
γίνεται σε 2 επίπεδα με πρώτο εποξικού τύπου και δευτερο
πολυεστερικού τύπου για προστασία απο τη διάβρωση. Το κάλυμμα
του φωτιστικού θα αποτελείται απο υπέρδιαυγές τζάμι 3χιλ. Η βάση
στήριξης είναι απο ανοξείδωτο ατσάλι 316L και επιτρέπει την
περιστροφή του φωτιστικού κατα 90 μοίρες .Αποτελείται απο 2
τμήματα : το τμήμα του λαμπτήρα έναυσης και το τμήμα της
τροφοδοσίας. Το τμήμα του συστήματος έναυσης περιλαμβάνει
λαμπτήρες  LED με φωτεινή ροή  >= 370 lumens, θερμοκρασία
χρώματος θερμού λευκού περίπου 3000Kelvin και κατανάλωσης ±
4,5W. Επίσης περιλαμβάνει ανακλαστήρα απο καθαρό αλουμίνιο.
Μπορεί να επιδέχεται κίνηση στον κάθετο άξονα κατα 120 μοίρες. Η
φωτομετρική καμπύλη του φωτιστικού είναι συμμετρική ± 40°. Η
μορφή του φωτιστικού είναι κυλινδρική με διάμετρο ± 100 χιλ. Η
τάση τροφοδοσίας είναι 220 – 230V. Διατίθεται με ταχυσύνδεσμο
στεγανότητας ΙΡ68. Η συνολική στεγανότητα του φωτιστικού θα
είναι IP65. Μπορεί να χρησιμοποιεί και εξάρτημα καρφί στήριξης
στο χώμα. Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας μέσω συστήματος
DALI.Χρώμα: οξειδωμένου χάλυβα Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED. Εύρος δέσμης: ± 40°  Θερμοκρασία χρώματος:
3000 K, CRI >= 80. Ισχύς: ±4,5 Watt.Φωτεινή ροή:  >= 370 lumens.
Φίλτρα - εξαρτήματα:  καρφί στήριξης στο χώμα. Ενδεικτικού τύπου
www.aresill.net / (KIRK)ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ6 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικής χρήσης με
δυνατότητατοποθέτησης σε χώμα:Φωτιστικό επιδαπέδιας
τοποθέτησης με λαμπτήρες τύπου LEDκατάλληλο για εξωτερική
τοποθέτηση. Το σώμα του φωτιστικούείναι κατασκευασμένο απο
αλουμίνιο τύπου ΕΝ ΑΒ47100 με πολύχαμηλή περιεκτικότητα
χαλκού. Η βαφή του γίνεται σε 2 επίπεδαμε πρώτο εποξικού τύπου
και δευτερο πολυεστερικού τύπου γιαπροστασία απο τη
διάβρωση.Το τμήμα του συστήματος έναυσης περιλαμβάνει
λαμπτήρες LEDμε φωτεινή ροή  >= 180 lumens, θερμοκρασία
χρώματος θερμούλευκού περίπου 3000Kelvin και κατανάλωσης ±
7W. Η φωτομετρικήκαμπύλη του φωτιστικού είναι συμμετρική. Η
μορφή του φωτιστικούείναι κυλινδρική. Η τάση τροφοδοσίας είναι
220 – 230V. Το τμήματου φωτιστικού με το σύστημα έναυσης
περιλαμβάνει ειδικόσύστημα σύνδεσης απο σιλικόνη με
στεγανότητα ΙΡ68. Η συνολικήστεγανότητα του φωτιστικού θα είναι
IP65. Δυνατότητα ρύθμισηςφωτεινότητας μέσω συστήματος DALI.
Χρώμα: οξειδωμένου χάλυβα. Σύστημα έλεγχου: Dali.Λαμπτήρας:
LED.Εύρος δέσμης: συμμετρικήΘερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI
>= 80.Ισχύς: ±7 Watt.Φωτεινή ροή:  >= 180 lumens. Ενδεικτικού
τύπουwww.aresill.net / (Vincenza)ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ7 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικής χρήσης αναρτημένο
απότην κατασκευή της πέργκολας: Φωτιστικό σώμα αλουμινίου
εξωτερικής χρήσης (IP44) αναρτημένο από την κατασκευή της
πέργκολας σε καλώδιο. Το φωτιστικό σώμα τοποθετείται σε τυχαίες
θέσεις μεταξύ των αναρριχώμενωνφυτών αφήνωντας το φως να
φιλτράρεται από τις φυλλωσιές.Το τροφοδοτικό λειτουργίας του
κυκλώματος είναι συμβατό μετο σύστημα αυτοματισμού του
Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI.Σύστημα
έλεγχου: Dali.Λαμπτήρας: LED.Εύρος δέσμης:
συμμετρικήΘερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI  >= 80.Ισχύς: ±5
Watt.Φωτεινή ροή:  >= 400 lumens. Ενδεικτικού τύπου
www.viabizzuno.it/ (catenariadi luce serpentine)ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ. ΠΧ8 Φωτιστικό τύπου led εξωτερικού χωρου για ενδοδαπέδια
τοποθέτηση. Φωτιστικό σώμα Led εξωτερικού χώρου,
ενδοδαπέδιας τοποθέτησης. Το φωτιστικό τοποθετείται στον
περιβάλλοντα χώρο, ο σχεδιασμός του και τα υλικά κατασκευής του
πρέπει να δένουν αρμονικά με το σύνολο. Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Σώμα από χυτό αλουμίνιο ΕΝ ΑΒ-44100, απαλλαγμένο από
προσμίξεις χαλκού για μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση.  Βαμμένο
σε τρία σταδία: πρώτο στάδιο: χημική επεξεργασία (μέθοδος
Bonderite) για καθαρισμό του αλουμινίου από ξένα στοιχειά.
Δεύτερο στάδιο : προ-πολυμερισμός. εφαρμογή εποξικου βερνικιού
για μέγιστη αντοχή στην οξείδωση και καλύτερη πρόσφυση της
βαφής. Τρίτο στάδιο: πολυμερισμός και βαφή με πολυεστερική
πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτινοβολία UV (δεν ξεθωριάζει)
και την διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.   Στη
standard έκδοση διατίθεται με διπλό στρώμα βαφής για
μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο
περιβάλλον.  Διάχυτης απο θερμοανθεκτικο γυαλί, πάχους 15mm
περιμετρικά αμμοβολημενο.  Εμπρόσθια κορνιζά ανοξείδωτο
ατσάλι INOX AISI 316 παχους 2mm και διαμέτρου Φ370mm.  Βίδες
ασφαλείας από ανοξείδωτο ατσάλι.  Παρέμβυσμα σιλικόνης.  Το
φωτιστικό ειναι walkover. μέγιστο ανεκτό βάρος  πάνω στο
φωτιστικό 1000kgr.  Το φωτιστικό ειναι προκαλωδιωμενο με
εύκαμπτο καλώδιο για την τροφοδοσία του, για διασφάλιση του
βαθμού στεγανότητας (IP67)  Για την τροφοδοσία του φωτιστικού
το φωτιστικό φέρει στεγανό IP68 fast connector που ειναι
τοποθετημένο μέσα στο κυτίο εγκιβωτισμού του φωτιστικου.
Συνοδεύεται από κυτίο εγκιβωτισμού απο πολυπροπυλένιο με
δυνατότητα εισόδου του καλωδίου τροφοδοσίας και από τις 4
πλευρές.  Η λυχνιολαβή επιδέχεται κλίση ±10°.  Πολύ μικρό βάθος
τοποθέτησης h=115mm.  Κλάση μόνωσης Ι.  Αντοχή σε κρούση ΙΚ09.
Βαθμός προστασίας ΙΡ67.  Η κατασκευαστρια εταιρια ειναι
πιστοποιημενη κατα iso 9001:2008  το φωτιστικο φερει 16 module
leds.Τεχνικά Χαρακτηριστικά LEDΤο φωτιστικό θα έχει κύκλωμα LED
ισχύος το πολύ 25W με φωτεινή απόδοση >=146lm/w, θερμοκρασία
χρώματος 3200k ±10% και χρωματική απόδοση Ra >= 80. Η διάρκεια
ζωής των LEDs σε ώρες λειτουργιάς θα είναι τουλάχιστο 50.000h
(για L70B20).Λαμπτήρες: 16 module led 25W 2348lm 3200k Ra 80.
Ενδεικτικού τύπου www.simes.com / (compact)ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ9 Φωτιστικό τύπου led εξωτερικου χωρου για ενδοδαπεδια
τοποθετηση ασύμμετρης δέσμης. Φωτιστικό σώμα Led εξωτερικού
χώρου, ενδοδαπέδιας τοποθέτησης.Το φωτιστικό τοποθετείται στον
περιβάλλοντα χώρο, ο σχεδιασμόςτου και τα υλικά κατασκευής του
πρέπει να δένουν αρμονικά με τοσύνολο.Φωτιστικό ενδοδαπέδιας
τοποθέτησης κατάλληλο για λαμπτήρεςτύπου LED .Το σώμα του
φωτιστικού είναι κατασκευασμένο απο χυτόαλουμίνιο EN AB-47100
με χαμηλή πρόσμιξη χαλκού και ειδικήεπεξεργασία φωσφάτωσης
για προστασία απο την διάβρωση ενώ οεξωτερικός δακτύλιος είναι
κατασκευασμένος απο ανοξείδωτο ατσάλιτύπου 316L(marine type).
Η βαφή είναι πολυεστερικού τύπου διπλήςεπίστρωσης με αρχική
επίστρωση εποξικής βαφής για μεγαλύτερεςανοχές στις εξωτερικές
συνθήκες. Ο σχεδιασμός του φωτιστικούείναι κυκλικός με διάμετρο
εξωτερική περίπου 225χιλ και συνολικόύψος περίπου 165χιλ. Το
σώμα του φωτιστικού επιδέχεται εξωτερικό σύστημα έναυσης και
τον λαμπτήρα.Η συνολική κατανάλωση του συστήματος είναι
±17W.Το σύστημα του λαμπτήρα περιλαμβάνει λαμπτήρες led με
συνολικήαπόδοση ±1000 lumen σε θερμοκρασία χρώματος Θερμού
Λευκού3000Κ, CRI  >= 80 και ειδικούς φακούς. Μπορεί να
επιδέχεται ρύθμιση κατεύθυνσης ±10 μοίρες ενώ μπορεί να
περιστρέφεται κατα 350μοίρες. Η στεγανοποίηση του φωτιστικού
γίνεται με ειδικό τζάμια ασφαλείας πάχους 8χιλ και ολοκληρώνεται
με ειδικά παρεμβύσματααπο σιλικόνη.Η κατανομή φωτισμού θα
είναι ασύμμετρου τύπου .Η στεγανότητα του φωτιστικού είναι το
>= ΙΡ67.Η αντοχή στην κρούση θα καλύπτει το λιγότερο τις
προδιαγραφές για ΙΚ08. Ενδεικτικού τύπου www.aresill.net/
(naboo)ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ10 Φωτιστικό τύπου LINEAR LED ασύμμετρου φωτισμού
εξωτερικής τοποθέτησης: Γραμμικό σύστημα φωτισμού τύπου
LINEAR LED σε προφίλ αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης, εξωτερικής
τοποθέτησης, IP65. Τοποθετείται στη διακοσμητική προεξοχή των
κτιρίων σεσυγκεκριμένο σημείο ώστε ο φωτισμός που παράγεται να
είναιόσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφος στην κάθετη επιφάνεια
χωρίςσκιές και να μην είναι ορατό από το σημείο θέασης του
επισκέπτη. Συμπεριλαμβάνεται το τροφοδοτικό λειτουργίας του
κυκλώματος είναι συμβατό με το σύστημα αυτοματισμού του
Μουσείου το οποίοβασίζεται στο πρωτόκολλο DALI.Σύστημα
έλεγχου: Dali Dimmable.Λαμπτήρας: LED.Θερμοκρασία χρώματος:
3000 K, CRI  >= 80.Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.Ισχύς: ± 16
W/μέτρο.Φωτεινή ροή: ± 1000 lumen/μέτρο.Εύρος δέσμης:
ασύμμετρη. Εξαρτήματα: εξαρτήματα στήριξης. Ενδεικτικού τύπου
Cooper Lighting (line.75Asymmetric) ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ11 Φωτιστικό τύπου led εξωτερικου χωρου για επίτοιχη
τοποθέτηση. Φωτιστικό σώμα Led εξωτερικού χώρου, επίτοιχης
τοποθέτησης. Το φωτιστικό τοποθετείται στον περιβάλλοντα χώρο
και στις όψεις των κτιρίων,ο σχεδιασμός του και τα υλικά
κατασκευής του πρέπει να δένουν αρμονικάμε το σύνολο. Τεχνικά
Χαρακτηριστικά  Σώμα από χυτό αλουμίνιο, κυλινδρικής διατομής
Φ256mm.  Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση είτε σε ιστό.
Βαμμένο σε τρία στάδια: Πρώτο στάδιο: Εποξιδική βαφή μετά από
επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη
διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.  Δεύτερο στάδιο:
Ειδική επικάλυψη φιλική προς το περιβάλλον, σταθεροποιημένη ως
προς την ακτινοβολία UV για αποφυγή του ξεθωριάσματος. Τρίτο
στάδιο: Φινίρισμα με ακρυλική βαφή στο διαθέσιμο χρώμα.
Διαχύτης (κάλυμμα) από διαφανές γυαλί, πάχους 4mm, μεγάλης
μηχανικής και θερμικής αντοχής (σύμφωνα με το πρώτυπο UNI ΕΝ
12150-1:2001).  Ανταυγαστήρας   από   γυαλιστερό ανοδειωμένο
αλουμίνιο   υψηλής καθαρότητας 99,85%.  Λυχνιολαβή πορσελάνης
με επαργυρωμένες επαφές.  Φέρει  προκαλωδιωμένο  ηλεκτρονικό
ρυθμιζόμενο  σύστημα  έναυσης, κατάλληλο για κύκλωμα DALI, με
καλώδιο διατομής Φ0,5mm², με μόνωση PVC - HT.  Για την
τροφοδοσία του, το φωτιστικό φέρει διπολική κλέμα για καλώδιο
με μέγιστη διατομή Φ2,5mm2.  Το κάλυμμα είναι ανοιγόμενο και
κατά την διάρκεια της συντήρησης του φωτιστικού –
αντικατάστασης του λαμπτήρα, παραμένει στερεωμένο στο σώμα
του φωτιστικού.  Το  εξάρτημα  επίτοιχης  τοποθέτησης  είναι
κατασκευασμένο  από  χυτό αλουμίνιο.  Φέρει θερμική προστασία
(ενσωματωμένο θερμικό).  Παρέμβυσμα σιλικόνης.  Κλάση μόνωσης
ΙΙ.  Αντοχή σε κρούση ΙΚ08.  Βαθμός προστασίας IP65.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς: EN60598-CEI 34-
21 & ΕΝ60529.  Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC. Φωτοτεχνικά
Χαρακτηριστικά : Ασύμμετρη δέσμη φωτισμού. Λαμπτήρες FLC
1x42W (Λαμπτήρας φθορισμού compact) . Ενδεικτικού τύπου
www.disano.it / (musa)ή άλλο ισοδύναμο. Βαση ενδεικτικού τύπου
www.disano.it / (Acc.366)  ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ12 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικής χρήσης για επίτοιχη
χωνευτή τοποθέτηση, ασύμμετρης δέσμης: Φωτιστικό επίτοιχης
χωνευτής τοποθέτησης ασύμμετρης δέσμης μελαμπτήρες τύπου
LED κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Το σώματου φωτιστικού είναι
κατασκευασμένο απο αλουμίνιο τύπου ΕΝΑΒ47100 με πολύ χαμηλή
περιεκτικότητα χαλκού. Η βαφή του γίνεταισε 2 επίπεδα με πρώτο
εποξικού τύπου και δευτερο πολυεστερικούτύπου για προστασία
απο τη διάβρωση. Το κάλυμμα του φωτιστικούθα αποτελείται απο
τζάμι αμμοβολής 3χιλ.Η μορφή του φωτιστικού είναι ορθογωνική
διαστάσεων ± 23 x 7εκ..Η τάση τροφοδοσίας είναι 24V.
Συμπεριλαμβάνεται το τροφοδοτικότου συστήματος το οποίο έχει
τη δυνατότητα αφής - σβέσης μέσω του συστήματος DALI του
μουσείου.Χρώμα: οξειδωμένου χάλυβα. Σύστημα έλεγχου:
Dali.Λαμπτήρας: LED.Εύρος δέσμης: ασύμμετρη Θερμοκρασία
χρώματος: 3000 K, CRI  >= 80.Ισχύς: ± 3,5 Watt.Φωτεινή ροή:  >=
115 lumens. Ενδεικτικού τύπου www.aresill.net/ (camilla led)ή άλλο
ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ13 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικου χώρου
ενδοδαπέδιαςτοποθέτησης ασύμμετρης δέσμης. Φωτιστικό σώμα
εξωτερικού χώρου, ενδοδαπέδιας τοποθέτησης.Τεχνικά
χαρακτηριστικά :   Σώμα από εξηλασμένο αλουμίνιο.  Περιμετρική
κορνίζα από αλουμίνιο η οποία συγκρατείται στο σώμα του
φωτιστικού με ανοξείδωτες βίδες ασφαλείας (alen).  Διάχυτης από
γυαλί πάχους 8mm μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής.
Βαμμένο με πολυεστερική πούδρα, μετά από επεξεργασία
φωσφατωσης, που το καθίστα ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση
και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.  Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
(led driver).  Η φωτεινή απόδοση των leds φτάνει το 80% της
ονομαστικής μετά από  50.000h.  Συντελεστής ισχύος >=0,9  Όσον
αφορά τη φωτοβιολογική καταλληλότητα το φωτιστικό ανήκει στην
κατηγορία “exempt” όπως αύτη προκύπτει από το σχετικό πρότυπο
εν 62471,  Λειτουργιά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30⁰c
έως +40⁰c. Φέρει στεγανό στυπιοθλιπτη για είσοδο του καλωδίου
τροφοδοσίας.  Το φωτιστικό είναι drive over me μέγιστο ανεκτό
βάρος επάνω του τα 2000kg.  Κλάση μόνωσης ΙΙ.  Αντοχή σε
κρουσηΙΚ08  Βαθμός προστασίας ΙΡ67.  Κατασκευασμένο σύμφωνα
με τους διεθνείς κανονισμούς: EN60598-cei 34-21 & en60529.
Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-
13, ΕΝ55015, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 καθώς και με το
IEC62471:2006 (φωτοβιολογική καταλληλότητα).  Το φωτιστικο δεν
ειναι ιδιοκατασκευη και ειναι δημοσιευμενο σε   Η κατασκευάστρια
εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά  ISO 9001:2008 . Φωτοτεχνικά
Χαρακτηριστικά. Ασύμμετρη δέσμη φωτισμού.  Τεχνικά
Χαρακτηριστικά LED. Το φωτιστικό θα έχει κύκλωμα LED ισχύος το
πολύ 28W με φωτεινή απόδοση >=125lm/w, θερμοκρασία
χρώματος 4000k ±10% και χρωματική απόδοση Ra >= 70. Η διάρκεια
ζωής των LEDs σε ώρες λειτουργιάς θα είναι τουλάχιστο 50.000h
(για L80B20). Ενδεικτικού τύπου www.disano.it /(sicura asymmetric)
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ14 Φωτιστικό τύπου LED εξωτερικής χρήσης στη βάση
τωνδέντρων.Φωτιστικό σώμα led εξωτερικής χρήσης ( >= IP65) σε
καμπύλοπροφίλ αλουμινίου το οποίο τοποθετείται στην βάση των
δέντρων.Το τροφοδοτικό λειτουργίας του κυκλώματος είναι
συμβατό μετο σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο
βασίζεται στοπρωτόκολλο DALI.Σύστημα έλεγχου: Dali.Λαμπτήρας:
LED.Εύρος δέσμης: διάχυτη. Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI
>= 80.Ισχύς: ±15 Watt. Φωτεινή ροή:  >= 700 lumens. Ενδεικτικού
τύπου www.viabizzuno.it/ (soleelunalunaesole) ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ15 Ηλεκτρικός πίνακας θεάτρου. Ηλεκτρικός πίνακας
τοποθετημένος στον εξωτερικό χώρο πίσω απότο θέατρο δίπλα
στον υφιστάμενο. Κατάλληλος για την υποστήριξητων φορτίων και
τη λειτουργία του θεατρικού φωτισμού. Πληροί όλες τις
προϋποθέσεις - προδιαγραφές ασφαλείας και ποιοτικών
χαρακτηριστικών του συνόλου του που τον αποτελούν. Επιπλέον
τοποθετούνται εξωτερικά κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα επτά
πρίζες εξωτερικού χώρου στεγανές για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του θεατρικού εξοπλισμού.

16
Φ.ΠΧ16 Εξοπλισμός θεάτρου. Κονσόλα διαχείρισης φωτισμού DMX
24 καναλιών. Σύστημα έλεγχου: DMX512. Ενδεικτικού τύπου
www.electron.gr (scenesetter 24) ή άλλο ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ17 Φωτιστικό θεάτρου. Προβολέας σκηνογραφικού χαρακτήρα
τύπου LED PAR 64 RGB .Ο προβολέας θα είναι τεχνολογίας LED και
θα έχει περίπου 36 LED(12R + 12G +12B) διαμέτρου περίπου 20mm.
Επίσης θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ανάρτησης του
καθώς και τα απαραίτηταγια την ένταξη του στο σύστημα
διαχείρισης φωτισμού του θεάτρου το οποίο βασίζεται στο
πρωτόκολλο DMX512. Χρώμα: μαύρο ή ασημί. Σύστημα έλεγχου:
DMX512 Λαμπτήρας: LEDΙσχύς: περίπου 40 Watt. Ενδεικτικού
τύπου www.electron.gr (LED PAR64/40W) ή άλλο ισοδύναμο.

18

Φ.ΠΧ18 Φωτιστικό θεάτρου. Προβολέας σκηνογραφικού χαρακτήρα
τύπου LED PAR 56 RGB . Ο προβολέας θα είναι τεχνολογίας LED και
θα έχει περίπου 168 LED(51R + 49G +51B) διαμέτρου περίπου
10mm. Επίσης θα φέρει όλατα απαραίτητα εξαρτήματα ανάρτησης
του καθώς και τα απαραίτηταγια την ένταξη του στο σύστημα
διαχείρισης φωτισμού το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο
DMX512.Χρώμα: μαύρο ή ασημί. Σύστημα έλεγχου: DMX512
Λαμπτήρας: LED Ισχύς: περίπου 16 Watt. ενδεικτικού τύπου
www.electron.gr (LED PAR64/16W)ή άλλο ισοδύναμο.

19

Φ.ΠΧ19 Φωτιστικό θεάτρου. Προβολέας σκηνογραφικού χαρακτήρα
τύπου Plano Convex. Θαφέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
ανάρτησης του καθώς και τααπαραίτητα για την ένταξη του στο
σύστημα διαχείρισης φωτισμούτου θεάτρου το οποίο βασίζεται στο
πρωτόκολλο DMX512.Χρώμα: μαύροΣύστημα έλεγχου:
DMX512Ισχύς: περίπου 500 Watt. Φίλτρα - εξαρτήματα: Barn Doors.
Ενδεικτικού τύπου www.electron.gr (PlanoConvex / 500W) ή άλλο
ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ20 Φωτιστικό θεάτρου. Προβολέας σκηνογραφικού χαρακτήρα
τύπου Plano Convex. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα
ανάρτησης του καθώς και τααπαραίτητα για την ένταξη του στο
σύστημα διαχείρισης φωτισμού του θεάτρου το οποίο βασίζεται
στο πρωτόκολλο DMX512. Χρώμα: μαύρο Σύστημα έλεγχου:
DMX512 Ισχύς: περίπου 1000 Watt Φίλτρα - εξαρτήματα: Bar Doors.
Ενδεικτικού τύπου www.electron.gr (PlanoConvex / 1000W) ή άλλο
ισοδύναμο.
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Φ.ΠΧ21 Φωτιστικό θεάτρου. Προβολέας σκηνογραφικού χαρακτήρα
τύπου Multi Profile μεμαχαίρια και ίριδα . Θα φέρει όλα τα
απαραίτητα εξαρτήματαανάρτησης του καθώς και τα απαραίτητα
για την ένταξη του στοσύστημα διαχείρισης φωτισμού του θεάτρου
το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DMX512. Χρώμα:
μαύροΣύστημα έλεγχου: DMX512 Λαμπτήρας: HPL 575Watt. Φίλτρα
- εξαρτήματα: Bar Doors. Ενδεικτικού τύπου www.electron.gr
(MultiProfile / 575W) ή άλλο ισοδύναμο.

22

Φ. ΠΧ22 Εξοπλισμός θεάτρου. Σύστημα διαχείρισης φωτισμού
Dimmer για DMX512. Διαθέτει 6κανάλια με τουλάχιστον 3KW /
Channel.Σύστημα έλεγχου: DMX512 Ισχύς: περίπου 3KW/Channel.
Ενδεικτικού τύπου www.electron.gr (Actor616) ή άλλο ισοδύναμο.

23

Αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α και των
προδιαγραφών της μελέτης φωτισμού περιβάλλοντος χώρου του
Παραρτήματος Γ όπου ορίζονται και οι ακριβείς ποσότητες των προς
προμήθεια αγαθών  ανα σχετικό άρθρο και οι θέσεις των
φωτιστικών σωμάτων στον χώρο βάσει του σχετικού σχεδίου.
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Προμήθεια: εκατόν ενενήντα (190) φωτιστικών σωμάτων
περιβάλλοντος χώρου,  τριαντα εννέα κόμμα οκτώ (39,8) μέτρων
μήκους φωτιστικών σωμάτων περιβάλλοντος χώρου, ενός (1)
ηλεκτρικού πίνακα, εικοσιτριών (23) φωτιστικών σωμάτων θεάτρου
και τεσσάρων (4) συστημάτων διαχείρισης φωτισμού. Στην
προμήθεια συμπεριλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι λαμπτήρες.

25 Συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις των φωτιστικών και τα μικρουλικά
τοποθέτησης.

26
Ο προμηθευτής οφείλει να συνεργαστεί με αυτόν που θα υποδείξει
η αναθέτουσα αρχή για εγκατασταση των φωτιστικών για την καλή
λειτουργία τους.

27
Τα φωτιστικά σώματα και τα προιόντα θα συνοδεύονται από
διεθνως αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και
ποιότητας κατασκευής.

28

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης , ο Ανάδοχος καταθέτει
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού 2%
επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία
κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας
και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει
ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή
και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών,
αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ –
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ
ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-

Άρεως-Κλάδου
Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

ΣΥΜΒΑΣΗ: «Προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου»»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2015

Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(1) ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(3)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(4)

ΣΥΝΟΛΟ
(5)=(3)x(4)

1.
L.EX1_Φωτιστικό

τύπου led εξωτερικού
χώρου για επίτοιχη

τοποθέτηση.

Φ.ΠΧ1 TEM 52

2.

L.EX2_Φωτιστικό
τύπου led εξωτερικού

χώρου για
τοποθέτηση επί

ιστού.

Φ.ΠΧ2 TEM 6

3.

L.EX3_Φωτιστικό
τύπου led εξωτερικού

χώρου επίτοιχης
τοποθέτησης,

παραδοσιακού τύπου.

Φ.ΠΧ3 TEM 4

4.

L.EX4_Φωτιστικό
τύπου LED

εξωτερικής χρήσης με
εξαρτήματα στήριξης

σε χώμα.

Φ.ΠΧ4 TEM 9

5.

L.EX5_Φωτιστικό
τύπου LED

εξωτερικής χρήσης με
εξαρτήματα στήριξης

σε χώμα.

Φ.ΠΧ5 TEM 44

6.

L.EX6_Φωτιστικό
τύπου LED

εξωτερικής χρήσης με
δυνατότητα

τοποθέτησης σε
χώμα.

Φ.ΠΧ6 TEM 10



Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(1)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(3)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(4)

ΣΥΝΟΛΟ
(5)=(3)x(4)

7.

L.EX7_Φωτιστικό
τύπου LED

εξωτερικής χρήσης
αναρτημένο από την

κατασκευή της
πέργκολας.

Φ.ΠΧ7 TEM 14

8.

L.EX8_Φωτιστικό
τύπου led εξωτερικου

χωρου για
ενδοδαπέδια
τοποθετηση.

Φ.ΠΧ8 TEM 4

9.

L.EX9_Φωτιστικό
τύπου led εξωτερικου

χώρου για
ενδοδαπεδια
τοποθέτηση

ασύμμετρης δέσμης.

Φ.ΠΧ9 TEM 6

10.

L.EX10_Φωτιστικό
τύπου LINEAR LED

ασύμμετρου
φωτισμού εξωτερικής

τοποθέτησης.

Φ.ΠΧ10 ΜΕΤΡΑ 33,60

11.
L.EX11_Φωτιστικό

τύπου led εξωτερικου
χωρου για επίτοιχη

τοποθέτηση.

Φ.ΠΧ11 TEM 27

12.

L.EX12_Φωτιστικό
τύπου χελώνας

εξωτερικου χωρου
για επίτοιχη
τοποθέτηση.

Φ.ΠΧ12 TEM 10

13.

L.EX13_Φωτιστικό
τύπου LED

εξωτερικου χώρου
ενδοδαπέδιας
τοποθέτησης

ασύμμετρης δέσμης.

Φ.ΠΧ13 TEM 4

14.

L.EX14_Φωτιστικό
τύπου LED

εξωτερικής χρήσης
στη βάση των

δέντρων.

Φ.ΠΧ14 ΜΕΤΡΑ 6,20

15. L.EX15_Ηλεκτρικός
πίνακας θεάτρου. Φ.ΠΧ15 TEM 1

16. Εξοπλισμός θεάτρου Φ.ΠΧ16 TEM 2
17. Φωτιστικό θεάτρου Φ.ΠΧ17 TEM 6
18. Φωτιστικό θεάτρου Φ.ΠΧ18 TEM 4
19. Φωτιστικό θεάτρου Φ.ΠΧ19 TEM 10
20. Φωτιστικό θεάτρου Φ.ΠΧ20 TEM 2



Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(1)
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(3)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(4)

ΣΥΝΟΛΟ
(5)=(3)x(4)

21. Φωτιστικό θεάτρου Φ.ΠΧ21 TEM 1
22. Εξοπλισμός θεάτρου Φ.ΠΧ22 TEM 2

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΦΠΑ (23%)

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ημερομηνία: Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων

(Ακολουθούν δύο (2) συνημμένα υποδείγματα)



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός
:

Αριθ
:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα
υποβολής της προσφοράς μου:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2



1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,

ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2. Η εταιρεία ........... την οποία νομίμως εκπροσωπώ, ως ................., έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά:
α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο

της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,
β) την πληρωμή των φόρων και  τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας

εγκατάστασής της όσο και του ελληνικού δικαίου.
3. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθώ να παραμένω.

Ημερομηνία:       …. -0..-201…

Ο-Η  Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου
τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά
με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

Στην Αθήνα σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. [συμπληρώνεται η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη που εδρεύει στην Αθήνα, Θέσπιδος 8 10558 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την ……………………………….., εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα
Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας)
με την επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο
................................................. που εδρεύει στην ...................................................., εφεξής
καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια «Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» , κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στη με αρ. 1/2015 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στην με αρ. .... απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών,
με τους εξής όρους και συμφωνίες:

ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και
στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και
εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις
συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2:
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι
υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο ανάδοχος



υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για
την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και
οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος
βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της
σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους,
τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα
μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις
και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του
Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές
άδειες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι
ασφαλισμένα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα
Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας
Αρχής που αφορούν την παροχή της προμήθειας.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση
για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι
οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται
από αυτές ή σε σχέση με αυτές.
7. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας
θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά
την ηρεμία του κοινού.
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και
σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της
Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να
προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας
που αυτά προβλέπουν.
9. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση
εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως
είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.
10. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης
ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί
πρόληψης ατυχημάτων.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.
που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.



13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και
χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή
της προμήθειας και ευθύνεται για κάθε ζημία του.  Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής
μπορούν να επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον
εξοπλισμό.

14. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 3
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης - Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και

Συντήρησης
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα
Αρχή την υπ’ αρ. ………. εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία ####  του
…………. συνολικού ύψους…………..Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού
οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα
οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της
προμήθειας όπως αυτή πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη από την
Υπηρεσία.
2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση
της προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και μετά την
εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν
εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα
5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης
ποσού 2% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται
στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η
εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των
πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση
για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών, αντικατάσταση
ελαττωματικών κ.λπ.

ΆΡΘΡΟ 4
Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την
εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική



προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης
..................................€ (ολογράφως: ..................................................) (Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α.
23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής).
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου
όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου
όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια.
4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά  την ολοκλήρωση των προμηθειών, και μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η
οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, σύμφωνα με την
διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
5. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την
Επιτροπή Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
6. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Η καθαρή αξία των
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ειδοσήματος βάσει του ν. 2238/94 (ΦΕΚ
151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% με την
αντίστοιχη παρακράτηση χαρτοσήμου 2% και 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Για την
παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση.

ΆΡΘΡΟ 5
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης της προμήθειας – Προθεσμίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται παρέχει την προμήθεια σε διάστημα τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν μετά από συνεννόηση
με την Αναθέτουσα Αρχή στον χώρο που εκτελείται το έργο «Αποκατάσταση συγκροτήματος
ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ στις οδούς Αδριανού-Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου στην Πλάκα για
εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», στο οικοδομικό τετράγωνο που
περικλείεται από τις παραπάνω οδούς. Για την παράδοση ο ανάδοχος της παρούσας
προμήθειας θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο του έργου για την «αποκατάσταση κτηριακού
συγκροτήματος και περιβάλλοντος χώρου» καθώς και με τον ανάδοχο του έργου που αφορά
στην «τελική διαμόρφωση υπαίθριων χώρων ΜΕΛΤ».
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια.
3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη



ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 6
Παραλαβή προμήθειας – Προθεσμίες

1. Η παραλαβή της προμήθειας, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής της προμήθειας καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της
Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 7
Απαγόρευση Υποκατάστασης

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΆΡΘΡΟ 8
Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική
αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται
νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα
λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

–ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του
αναδόχου ή επωνυμία του νομικού
προσώπου/ένωσης και του νομίμου

εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

(επισυνάπτεται)



Η Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη
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