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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197

261 10 – ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Β. Σκόνδρα

Τηλέφωνο: 2610 623820, 2610 276143

Fax: 2610 624051

Ηλ. Δ/νση: efaacha@culture.gr

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών
«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»
στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης 

Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου»,

του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 
‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020’’ έργου «TheRout_Net / Thematic routes and 

networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο ‘‘TheRout_Net’’»

CPV:  39154000 – 6 «Εξοπλισμός εκθέσεων», 31600000 - 2 «Ηλεκτρολογικός 
εξοπλισμός», 511110000 - 6 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού», 71314100 – 3 «ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες»
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί 

τη βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 56.451,61 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08/02/2021, ώρα 14.00

                                                     ΠΑΤΡΑ  2021

ΥΠΠΟΑ 25/01/2021
Α. Π.: οικ. 28609
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ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία διαγωνισμού – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

1.1. ΠΊΝΑΚΑς ΜΕ ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού 
σκηνογραφικού φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αιγίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη 
βάσει της τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 56.451,61 (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
70.000,00 (ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συνολικός χρόνος δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, με τμηματικές παραδόσεις όπως αναφέρονται κάτωθι 
κατκατωτέρωΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το έργο TheRout_Net, 
MIS 5041731,ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, GRIT 2014-
2020 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2019), στη 
ΣΑΕ 314/6, με Κωδικό Αριθμό 2019ΣΕ31460005

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

08/02/2021 και ώρα 14:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  08/02/2021 και 
ώρα 15:00. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39154000 - 6 «Εξοπλισμός εκθέσεων», 31600000 - 2 
«Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός», 511110000 - 6 «Υπηρεσίες 
εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού», 71314100 – 3 
«ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Υψηλάντου 197, 26110  ΠΑΤΡΑ

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Β. Σκόνδρα, Πολιτικός Μηχανικός

Τηλ./Φαξ: 2610 275070, 2610 276143 / 2610 624051, 2610 623005

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efaacha@culture.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 25/01/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.efaacha.gr 25/01/2021

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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1.2. Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), όπως ισχύει 
και ειδικότερα του άρθρου 177 αυτού και σύμφωνα με:
A. Τις διατάξεις:
Α1

1. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων», 
όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα 

2. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής 
Φιλοξενίας», όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα 

3. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3), όπως τροποποιημένος 
και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα 

4. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»
5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας κ.λ.π.»

6. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 
7/22.01.2018)

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136506/3067 15-3-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 908/Β’/17-3-
2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Α2
8. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές 
ρυθμίσεις» 

10. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 26. 

11. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Του Ν.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, όπως ισχύει.

13. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε ως προς σφάλματα στα ΦΕΚ Α /200/ 24.10.2016 
και Α/206/03.11.2016, τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHyPtw59WHO7l5oqOC96q7OgYuQ9HYYf4spxVpgEySQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zQO9P8_z1iZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucypIcKklwwyJ3KvOCqHfZEdM0-j7bXbbhsO9A5KkdNi
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227/06.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις)», το άρθρο 11 του 
Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α 61/28.04.2017), το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α 
62/03.05.2017), το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017), το άρθρο 87 
του Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α 91/23.06.2017), το άρθρο 37 του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α 
102/25.07.2017), το άρθρο 43 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α 116/09.08.2017), το άρθρο 
39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13.09.2017), τα άρθρα 20-23 και 27-28 του Ν. 
4491/2017 (ΦΕΚ Α 152/13.10.2017), το άρθρο 22 του Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 
170/08.11.2017), το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13.11.2017),  το 
άρθρο 120 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΑ Α 5/17.01.2018), τα άρθρα 79 και 107 του Ν. 
4530/2018 (ΦΕΚ Α 59/30.03.2018) και το άρθρο 15 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 
93/31.05.2018) και ισχύει 

14. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

15. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 134444/23.12.2015 μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 2877/Β΄/29-12-2015) 
με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του 
οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων», όπως ισχύει.

16. Την Κ.Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 134453/23.12.2015 μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) 
με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - 
ΠΔΕ», όπως ισχύει.

17. Το άρθρο 60, παρ. 1 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α’68/2020): «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω-νοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

18. Το άρθρο 41 της από 13/4/20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α/13-4-20) «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», άρθρο 41.

19.  Τις ενότητες Γ, Δ και Ε της με αρ. πρωτ. 2133/15-4-20 Κατευθυντήρια Οδηγία 24 
(Απόφαση 01/15-4-20 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: "Ειδικά 
ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων 
για την αποτροπή της διασποράς του"

Β. Τις αποφάσεις
20. Την υπ' αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
21. Την υπ' αριθ. 57654/12.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης»

22. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου 
Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α  
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016).

23. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-3-
2020 (ΦΕΚ 198/Υ.Ο.Δ.Δ./17.3.2020) Υ.Α. «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





[6]

24. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/171024/3839/11140/09-04-2020 Υ.Α. «Ορισμός 
κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο 
και ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (ΦΕΚ 1385/τ.Β΄/14-04-2020)

25. την  με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-20 Υ.Α. «Ορισμός 
κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, 
ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1579/τ.Β΄/24-04-2020)

26. την  υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 Υ.Α. “Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους 
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ 912/Β/17-3-2020)

27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔΜΠ / 49541 / 4190 / 3975 / 
2990 / 02 - 02 - 2018 (ΑΔΑ : 974Ν4653Π4 - 2ΜΛ) Υπουργική Απόφαση 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», με την 
οποία ορίζεται η Αναστασία Κουμούση, μόνιμη υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α., του 
κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, στη θέση της Προϊσταμένης οργανικής Μονάδας 
επιπέδου Διεύθυνσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΥΓ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔΠΣΕΙΔ / 368265 / 27735 / 
27254 / 26274 / 7925 / 14 - 07 - 2020 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. κου Εμμανουήλ Αντωνόπουλου με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της ΕΦΑ Αχαΐας», με την οποία ορίζεται η Γκάτη Μαρία, υπάλληλος 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του κλάδου ΠΕ 
Αρχαιολόγων Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών με βαθμό Α΄, ως αναπληρώτρια της 
Διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για 
υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους (Αριθμ. πρωτ/λου εισερχομένου εγγράφου : 
ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΑΧΑ / 369028 / 259486 / 4462 / 15 - 07 - 2020)

29. την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-03-2016 Απόφαση έγκρισης του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της 
Αυτεπιστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ/14-
20/3942/18-11-2016 και ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ/14-20/908/01-06-2017 Αποφάσεις 
Έγκρισης Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που 
εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020.

30. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13-10-2016 Εγκύκλιο σχετικά με την 
ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με την μέθοδο της 
αυτεπιστασίας.

31. Tην υπ' αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/175285/122769/3107/1698/04.04.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 
6Ο1Β4653Π4-Ψ4Θ) Έγκρισης της Μουσειολογικής - Μουσειογραφικής μελέτης για 
την επέκταση της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου

32. Την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, που ελήφθη στις 
27.02.2019 για την έγκριση της πράξης καθώς και την έγκριση του προϋπολογισμού 
της, 

33. Την από 23.09.2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας ("Partnership Aggreement") 
με τα παραρτήματά της, που υπεγράφη μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια 
Ηπείρου) και των συνεργαζόμενων Εταίρων 
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34. Την υπ' αρ. πρωτ. Ι2/2.1/52/27.09.2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης ("Subsidy 
Conract"), που υπεγράφη μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και 
της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020

35. Την υπ' αριθμ. 119685/20.11.2019 (ΑΔΑ: Ω52Π46ΜΤΛΡ-65Σ) Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης του έργου TheRout_Net, 
MIS 5041731,ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, GRIT 2014-2020 στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2019), στη ΣΑΕ 314/6, με Κωδικό Αριθμό 
2019ΣΕ31460005

36. Το από 20.12.2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου (Έκδοση 1.1) και το από 
27.05.2020 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου (έκδοση 1.2)

37. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/2317/1290/934/65/24.01.2020 
Απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού περί ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού για το έργο 2019ΣΕ31460005 
της ΣΑΕ 314/6

38. Την υπ' αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/51993/35603/626/252/05.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΥΘΠ4653Π4-ΒΘ8) Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στο 
πλαίσιο του ενταγμένου  στο  Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 
"Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" έργου "TheRout_Net/Thematic routes and networks" 
(MIS 5041731) με ακρωνύμιο "TheRout_Net",  απολογιστικά και με αυτεπιστασία 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

. 
Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων σύμφωνα με τα κάτωθι:
1. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / 14416 / 13 - 01 - 2021 (ΑΔΑ : 6ΒΚ74653Π4 - ΠΧ6) 
«Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2021 των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων με αναδρομική ισχύ από 1-1-2021». 
2. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό MIS 5041731 για το έργο με Κ.Α. 
2019ΣΕ31460005 της ΣΑΕ 314/6

Δ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/20235/18.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΚ74653Π4 – 46Μ) Απόφαση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, την εκτέλεση 
εργασιών και την παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αχαΐας το έτος 2021 (συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων και υποέργων σε τεχνικά έργα τρίτων, των αμιγώς χρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, καθώς και των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους 
τρίτων.
Ε. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/27303/22.01.2021 (ΑΔΑ: 9Ε9Δ4653Π4 - ΕΧΟ) Απόφαση της 
ΕΦ.Α. Αχαΐας για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, 
για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΧΑΪΑΣ
Διεύθυνση
Τοποθεσία / Πόλη

ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 197
ΠΑΤΡΑ

Χώρα Ελλάδα
Τ.Κ. 26110
Τηλέφωνο 2610623820, 2610276143
Υπεύθυνοι για τον Διαγωνισμό Β. Σκόνδρα
Τηλεομοιοτυπία (fax) 2610624051, 2610623005
Ηλεκτρονική Διεύθυνση efaacha@culture.gr

ΑΡΘΡΟ 3: Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης - Γλώσσα Διενέργειας 
Διαγωνισμού
Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και  την 2α/02/2021 και ώρα 12:00.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός 
του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι και την 4η/02/2021. Οι απαντήσεις στις 
σχετικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της  Αναθέτουσας 
Αρχής (www.efaacha.gr). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής συμπληρώνουν και ενσωματώνονται στα τεύχη του Διαγωνισμού 
και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απαντήσει μόνο σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
μέσω πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού, 
από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών 
πληροφοριών/διευκρινίσεων και από την επιτόπια επί ποινή αποκλεισμού αυτοψία, 
συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και της φύσης των υπηρεσιών. 

Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι 
η Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς 
και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται 
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε 
περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και έγγραφα που 
εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο 
από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται/προσκομίζεται με 
επισημείωση (apostilled). Αντίστοιχα οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 4: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη 
Τεχνική Περιγραφή με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (Παράρτημα Α), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και βασίζεται στην υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ 
/ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/ 175285/ 122769/ 3107/ 1698/ 04.04.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: 
6Ο1Β4653Π4-Ψ4Θ) Εγκεκριμένη Μουσειολογική - Μουσειογραφική μελέτη για την 
επέκταση της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, τα σχέδια των οποίων μπορούν 
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οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν με e-mail στο efaacha@culture.gr να τους αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά (e-mail), κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού ή έντυπου αιτήματός τους  στην  
Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39154000 – 6 «Εξοπλισμός εκθέσεων»
Η ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των προαναφερθέντων 
ειδών υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης του έργου, το 
οποίο συνιστά ενιαίο σύνολο που προϋποθέτει τη συλλειτουργία των επιμέρους τμημάτων, 
ενώ, παράλληλα, ως σύνολο απαιτείται να διαθέτει ομοιογενή λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και ενιαίο αισθητικό ύφος.
Οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωτικό επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφτούν στις 
28/01/2021 ή 01/02/2021, κατόπιν ειδοποίησης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, ώστε να 
λάβουν ιδία γνώση των χώρων και να υποβάλουν με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού το 
συνημμένο στην διακήρυξη Έντυπο της επιτόπιας επίσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 5: Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο 
Ανάδοχος της παρούσας Διακήρυξης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό πενήντα έξι 
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ, (70.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, Κωδ. ΣΑ Ε 314/6 .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του χρηματοδοτούμενου 
Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» 
έργου με κωδικό Εναρίθμου 2019ΣΕ3146005 «TheRout Net / Thematic routes and 
networks” (MIS5041731) με ακρωνύμιο «TheRout Net» για την υλοποίηση της 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση Έκθεσης  Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου».

ΑΡΘΡΟ 6: Διάρκεια της σύμβασης
Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της και σε αυτόν υπολογίζεται η παράδοση, η εγκατάσταση και η ρύθμιση όλων 
των φωτιστικών σωμάτων.. 

ΑΡΘΡΟ 7: Αμοιβή αναδόχου
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Οικονομικό Αντάλλαγμα) θα είναι σύμφωνα με 
την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της 
σύμβασης  της παρούσας διακήρυξης.

2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

Α) το 60% της συμβατικής αξίας με την παράδοση του συνόλου της προμήθειας των 
φωτιστικών το αργότερο εντός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Β) το 40% της συμβατικής αξίας με την τοποθέτηση των φωτιστικών 
(συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων) και την ρύθμισή 
τους με την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου (12 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης).
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3. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

β) τιμολόγιο του Αναδόχου

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα 
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα 
στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 
κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά 
νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 (8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής 
αξίας). Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07 % 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Οι κρατήσεις υπάγονται σε Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με 
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

ΑΡΘΡΟ 8: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – 
Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού  
1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα 
στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος των διαγωνιζομένων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω 
και για ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους 
λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
2.1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

2.4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,

2.5.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα, η 
υποχρέωση αυτής της παραγράφου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός 
φορέας:
3.1.  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

3.2.  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3.3. ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, έχουν 
επιβληθεί πρόστιμα και έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

 παράβαση "υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας(3 πρόστιμα/3 έλεγχοι)

 αδήλωτη εργασία(2 πρόστιμα/2 έλεγχοι)

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





[12]

4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός 
φορέας:
4.1.  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 

προκήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην 
παρούσα προκήρυξη ή/και

4.2.  δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή 
επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Επισημαίνεται, ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου.
5. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα αναγκαία 
ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες:

Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας:

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, συναφή εμπειρία με 
αυτή του παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση 
εκθεσιακού φωτισμού, οι οποίες εκτελέσθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα κατά την τελευταία πενταετία (1ος 2016 - 1ος 2021), συνολικού 
συμβατικού προϋπολογισμού, τουλάχιστον ίσου με το 50% του προϋπολογισμού 
της παρούσας διακήρυξης, σε ένα ή και αθροιστικά σε περισσότερα του ενός έργα, 
σε αρχαιολογικά μουσεία (Δημόσια ή ιδιωτικά, που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 45, παρ. 3, 4 του Ν. 3028/2002).

Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται προσκομίζοντας α) κατάλογο συναφών με το 
αντικείμενο της σύμβασης προμηθειών και εργασιών, οριστικά παραληφθέντων και β) 
Βεβαίωση εμπειρίας από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ή του αντίστοιχου αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης επί Ιδιωτικών μουσείων, για την άριστη εκτέλεση προμήθειας, εγκατάστασης, 
ρύθμισης φωτιστικών σωμάτων σε μουσειακό χώρο.

Άρθρο 9: 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, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας ,μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδεται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
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παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να μην είναι μικρότερος 
του ενός έτους. 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. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος 
Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 
δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους: 

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις θα κατατίθεται και το 
αντίστοιχο αποδεικτικό της ιδιότητας του προσώπου.

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση : Αλ. Υψηλάντου 197, 26110 ΠΑΤΡΑ.  Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 
αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας,  μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό 
τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

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 
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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.

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών
1. Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, ως εξής:

 Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 
περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από 
το άρθρο 12.

 Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει
όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και τη 
συμμόρφωσή τους προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με βάση τον 
επισυναπτόμενο πίνακα προσφερόμενων ειδών.

 Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 13 της παρούσας.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν δικαιολογητικά 
των προσφορών που έχουν συνταχθεί, σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη Ελληνική μετάφραση αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ό,τι 
αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα υπερισχύει και αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση.

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη 
φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να 
είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής, υπογεγραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο.

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

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση 
εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν 
απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται 
δεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά τα 
απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά 
τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης 
δήλωσης, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς 
να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο 
ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα 
Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

ΑΡΘΡΟ 12: Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και Φάκελος «Τεχνική 
Προσφορά» 

12.1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, : 

12.1.1. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 
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79 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β' 
3698) , ως προκαταρκτική απόδειξη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας Προκήρυξης 
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) δηλώνει ότι στην περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, θα την εκτελέσει σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του 
Παραρτήματος Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, 
απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να 
υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και κατά 
περίπτωση το άρθρο 80 του ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που 
έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/2016.

      12.1.2. Έντυπο επιτόπιας επίσκεψης του υποψήφιου Αναδόχου (επί ατομικής 
επιχείρησης) ή του νομίμου εκπροσώπου του  (επί άλλης μορφής εταιρείας), ή νομίμως 
εξουσιοδοτημένου προσώπου βάσει καταστατικού, με την οποία θα δηλώνει ότι ο 
υποψήφιος επισκέφθηκε τους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου και έλαβε ιδία 
γνώση αυτών. Η επιτόπια επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τους 
υπεύθυνους επικοινωνίας και στις  ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω.
       12.1.3. α) Κατάλογο συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης προμηθειών και 
εργασιών, οριστικά παραληφθέντων και β) Βεβαίωση εμπειρίας από υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ ή του αντίστοιχου αρμόδιου οργάνου διοίκησης επί Ιδιωτικών μουσείων, για την 
άριστη εκτέλεση προμήθειας, εγκατάστασης, ρύθμισης εκθεσιακού φωτισμού, οι οποίες 
εκτελέσθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την τελευταία πενταετία 
(1ος 2016 -1ος 2021), συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού, τουλάχιστον ίσου με το 50% 
του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, σε ένα ή και αθροιστικά σε περισσότερα 
του ενός έργα, σε αρχαιολογικά μουσεία (Δημόσια ή ιδιωτικά που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 45, παρ. 3, 4 του Ν. 3028/2002).

Σε περίπτωση υποβολής κοινής Προσφοράς από ένωση προσώπων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  πρέπει να υποβληθεί 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. 
(ε) η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

12.2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο 
«Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό 
προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και τη συμμόρφωσή τους προς την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα προσφερόμενων ειδών.
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ΑΡΘΡΟ 13: Φάκελος «Οικονομική προσφορά»
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν υποφάκελο «Οικονομικής Προσφοράς», 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 
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 5 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.
Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά θεωρείται η προσφορά της οποίας το 
συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού 
κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς 
θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ 
τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης 
λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 14: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και περιλαμβάνει 
τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια- βήματα. Ειδικότερα, η Επιτροπή  έχει την ευθύνη της 
παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και της κατάταξής τους. Η 
επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς επί τη βάσει της τιμής. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την 
08η/02/2021 και ώρα 15.00. Προσφορές που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.

Στην ανοικτή συνεδρίαση μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, 
αυτοπροσώπως ή διά του νομίμου εκπροσώπου τους, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ίδια ημέρα του Διαγωνισμού, με 
την εξής διαδικασία:

 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους Φακέλους 
Προσφορών (τους εξωτερικούς σφραγισμένους φακέλους), ελέγχει την ύπαρξη τριών 
υποφακέλων, με τις ενδείξεις «Υποφάκελος Δικαιολογητικών», «Υποφάκελος Τεχνικής 
Προσφοράς», και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», τους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό 
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του εξωτερικού Φακέλου Προσφοράς και τους μονογράφει εξωτερικώς.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον «Υποφάκελο Δικαιολογητικών» 
και τον «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει κατά φύλλο και καταγράφει τα 
στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και 
την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων. Κατά την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς 
τους όρους της προκήρυξης. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας 
σε επίπεδο Φακέλου Δικαιολογητικών, απορρίπτονται και δεν εξετάζονται περαιτέρω. Όσοι 
δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
του Φακέλου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα δικαιολογητικά, θα πρέπει να 
αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε 
με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση 
αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την 
επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την 
προσφορά τους. 
Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο του περιεχομένου των αποσφραγισθέντων 
«Υποφακέλου Δικαιολογητικών» και «Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς»  , συντάσσει 
Πρακτικό με σαφή και αιτιολογημένη πρόταση ως προς τον έλεγχο πληρότητας κατά 
περιεχόμενο των στοιχείων των υποφακέλων, το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Απόφασης, η οποία κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ ή mail.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για πιθανή υποβολή ενστάσεων (βλ. άρθρο 17), η 
Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και αξιολόγηση του υποφακέλου 
«Οικονομική Προσφορά», αποσφραγίζει, μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις 
οικονομικές προσφορές, συντάσσει Πρακτικό, με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν 
απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και διαμορφώνει τον 
πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Αφού 
ολοκληρώσει το πρακτικό της, η Επιτροπή Αξιολόγησης το υποβάλλει στην Αναθέτουσα 
Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας 
κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα ορίζεται ο Προσωρινός Ανάδοχος, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση αυτή με την οποία επικυρώνεται 
το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της, ως προς την αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών, κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του 
παραδίδεται με  κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει,  στον Προσωρινό Ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση ζητώντας την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας,  μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.  Στην 
έγγραφη ειδοποίηση ορίζεται ο τόπος, η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα λάβει 
χώρα η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με 
τηλεομοιοτυπία και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή μονογράφει 
κατά φύλλο τα δικαιολογητικά. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά (με την 
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επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την 
προσφορά τους), είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων - μετά από αίτησή τους, με μέριμνα της Αναθέτουσας 
Αρχής - τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα. 
Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», η Επιτροπή σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις εξετάζει με λεπτομερή 
έλεγχο, την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 15 της παρούσας, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
δύναται να ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις από τον ανάδοχο, εφόσον προκύψει 
σχετική ανάγκη. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινίσεις εντός 
χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής και ούτω καθεξής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του φακέλου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ » η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό και 
εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή διαβιβάζοντας προς αυτή, το πρακτικό των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή 
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο , όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

ΑΡΘΡΟ 15: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), ειδοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 
να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε φάκελο με σήμανση «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ενημερωμένα και 
επικαιροποιημένα όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και πιστοποιητικά έναντι των οποίων 
υποβλήθηκε Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), διαφορετικά θα 
αποκλεισθεί. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον 
επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου 
να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:
1.1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ).
1.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσας.

1.3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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1.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημέρα υποβολής της Προσφοράς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

1.5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. από το οποίο να προκύπτει η 
επιβολή ή μη προστίμου/ων με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσία μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Στην 
περίπτωση που παρά την υποβολή σχετικής αίτησης του υποψήφιου αναδόχου 
για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να 
εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό, ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με την 
υποβληθείσα αίτηση πρέπει να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση (άρθρο 80, παρ. 2 
του Ν. 4412/2016 και το υπ' αριθμ. ΕΞ 12161-2018/10001/12.01.2018 έγγραφο 
του ΣΕΠΕ) 

2. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα 
ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:
3.1. Αντίγραφο του καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου 

κωδικοποιημένου καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να 
αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν 
τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ΦΕΚ δημοσίευσης, 
όπου αυτά προβλέπονται, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού, ήτοι ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΕ, οι Διαχειριστές των ΕΠΕ, 
ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3.2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημ.1 του παρόντος 
άρθρου. 

3.3. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 της 
παρούσας.

3.4. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος 
άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας. Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται 
αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την 
παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος 
πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου 
να κριθεί ανάλογα.
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ΑΡΘΡΟ 16: 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.

ΑΡΘΡΟ 17: Υποβολή ενστάσεων
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την 
καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας 
Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

ΑΡΘΡΟ 18: Υπογραφή σύμβασης
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 17 
της παρούσας κατά της απόφασης κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από ειδική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα δικαιολογητικά ελέγχονται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8, κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και στους λοιπούς συμμετέχοντες με παραδεκτές 
προσφορές, με τηλεομοιοτυπία. Στη συνέχεια καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και τις εγγυήσεις καλής 
λειτουργίας πέντε ετών για τα φωτιστικά σώματα και τριών ετών για όλα τα 
εξαρτήματα (που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια).           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση   β 
της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 19: Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί, εν όλω ή εν μέρει,  και σε 
οποιοδήποτε στάδιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 
4412/2016. 

Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν 
δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 20: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, (όπως 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 21: Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 
Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 
παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του 
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του 
Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 22: Εφαρμοστέο δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και 
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συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό δίκαιο.

Η Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Αρχαιολόγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή βασίζεται στη μελέτη φωτισμού του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου.

Ο σχεδιασμός Μουσείο έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη αλλά και 

την προστασία των εκθεμάτων και του χώρου. Βασικό κριτήριο είναι η χρήση 

υψηλής τεχνολογίας φωτισμού, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να ανταγωνίζεται την θέαση των εκθεμάτων αλλά και το βίωμα του 

αρχιτεκτονικού χώρου που θα στεγάζει τα εν λόγω εκθέματα.

1.2 Βασικά Στοιχεία / Αρχές Σχεδιασμού

Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο την δημιουργία κατάλληλου 

φωτισμού για την ανάδειξη του εσωτερικού αρχιτεκτονικού χώρου και των 

έργων που εκτίθενται σε αυτόν και τον προσεκτικό έλεγχο του φωτισμού έτσι 

ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος φθοράς αντικειμένων τα οποία είναι ευαίσθητα 

στη φωτεινή ακτινοβολία. Η πρόταση έχει σαν γνώμονα εφαρμογής:

 Την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού έτσι ώστε ο φωτισμός των 

εκθεμάτων και κατ ’επέκταση του χώρου, να δημιουργεί θετικά 

αποτελέσματα στους επισκέπτες.

 Την μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την 

ελαχιστοποίηση της φθοράς των εκθεμάτων από το φως.
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 Την αντιστοιχία χρωματικής θερμοκρασίας των πηγών φωτισμού με τη 

χρωματική θερμοκρασία του φυσικού φωτός έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

σε κάθε εκθεσιακό χώρο του μουσείου το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 Την ομοιομορφία του κάθε χώρου σε επίπεδα φωτισμού και την έμφαση 

στα σημεία εκείνα που ξεχωρίζουν.

 Την ανάδειξη της κλίμακας των εκθεμάτων σε σχέση με τον περιβάλλοντα 

χώρου του μουσείου.

 Την ευκολία συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού σε συνδυασμό με 

όσο πιο χαμηλό κατά το δυνατό αρχικό κόστος, εξασφαλίζοντας πάντοτε 

άρτια τεχνική λύση και αξιοπιστία στη λειτουργία.

2. ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

2.1 Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά τον φωτισμό στο αίθριο του μουσείου καθώς 

επίσης και τον ειδικό φωτισμό των εκθεμάτων.

2.1.1 Συντήρηση των εκθεμάτων

Η φωτεινή ακτινοβολία που εκπέμπει ένα φωτιστικό μπορεί να αλλοιώσει ή 

και να καταστρέψει ένα έκθεμα. Η έκταση της καταστροφής που πιθανόν να 

προκληθεί, εξαρτάται από την ένταση του φωτός που φωτίζει το κάθε έκθεμα, 

τη διάρκεια της έκθεσης του στο φως και τον παράγοντα καταστροφής που 

εξαρτάται από τη φασματική σύνθεση του φωτός. Η ελαχιστοποίηση της 

φθοράς του κάθε εκθέματος από το φως μπορεί να επιτευχθεί με:

 Τη μείωση της θερμότητας που αποδίδει η φωτεινή πηγή στο φωτιζόμενο 

αντικείμενο.

 Τη σταθεροποίηση της υγρασίας στο χώρο ανεξάρτητα από το αν τα φώτα 

είναι αναμμένα ή όχι.

 Την αποκοπή του υπεριώδους τμήματος (<400 nm) του φάσματος της 

φωτεινής ακτινοβολίας, το οποίο προκαλεί και τη μεγαλύτερη βλάβη στα 

φωτοευαίσθητα υλικά, με τη χρήση κατάλληλων λαμπτήρων αλλά και 
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εφαρμογή φίλτρων αποκοπής υπεριώδους ακτινοβολίας, όπου χρειάζεται 

(σε λαμπτήρες ή και στις εισόδους φυσικού φωτός).

 Τον περιορισμό της έντασης φωτισμού (τόσο τεχνητού όσο και φυσικού) 

έως το χαμηλότερο δυνατό όριο . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλη 

ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων και της ισχύος των λαμπτήρων .

Η προτεινόμενη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση φωτισμού είναι:

 Για αντικείμενα ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία (ελαιογραφία, 

τέμπερες, ξυλόγλυπτα, οστά, ελεφαντόδοντο): 150 lux.

 Για αντικείμενα λίγο ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία (πέτρα, μέταλλο, 

κεραμικό, γυαλί, γκραβούρες): 300 lux.

 Για αντικείμενα πολύ ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία (χαρτί, ύφασμα, 

δέρμα, ξύλο, χρωστικές υδατογραφίες, φωτογραφίες, αντικείμενα φυσικής 

ιστορίας): 50 lux.

Ο προτεινόμενος συνολικός χρόνος έκθεσης στο φως είναι:

 Για αντικείμενα αρκετά ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία: 180000 lux-

ώρες ανά έτος (75 lux x 8 ώρες την ημέρα x 300 ημέρες το χρόνο).

 Για αντικείμενα πολύ ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία: 120000 lux-

ώρες ανά έτος (50 lux x 8 ώρες την ημέρα x 300 ημέρες το χρόνο)
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2.1.2 Δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra)

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης των πηγών φωτισμού πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον από 90 (Ra >= 90) ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

εκθεμάτων που έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους το χρώμα.

2.1.3 Χρωματική θερμοκρασία (Kelvin)

Η χρωματική θερμοκρασία της πηγής θα πρέπει να είναι περίπου 

στους 3000 0Κ . Η χρήση του χρώματος στο φως ή των διαφορετικών πηγών 

φωτισμού μπορεί να συνδυασθεί αλλά με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 

δημιουργούνται μεγάλες αντιθέσεις και διαφορές φωτεινότητας ανάμεσα στα 

εκθέματα.

2.1.4 Ομοιομορφία φωτισμού και εντάσεις

Η ομοιομορφία φωτισμού είναι μία γενική απαίτηση  τόσο για τα 

εκθέματα όσο και για τη γενική αίσθηση του χώρου από τον επισκέπτη. Η 

σχέση φωτεινότητας των εκθεμάτων και του γενικού περιβάλλοντος θα πρέπει 

να μην είναι μικρότερη από 2:1 με επιθυμητή αναλογία το 3:1. Με τον τρόπο 

αυτό, αποφεύγονται οι “σκληρές” σκιές και οι έντονες εντάσεις, στοιχεία τα 

οποία δυσχεραίνουν την θέαση των εκθεμάτων.

2.1.5 Επίπεδα Έντασης Φωτισμού

Οι επιθυμητές μέσες στάθμες έντασης φωτισμού έχουν προκύψει από  τα 

διεθνή στάνταρ τα οποία αναγράφονται στα εγχειρίδια φωτισμού:
 «Lighting Handbook», Illuminating Engineering society (IES),10th edition.
 CIBSE Code for Interior Lighting, The Chartered Institution of Building 

Services, 2002.

 CIE154:2004 Control of Damage to Museum Objects by Optical Radiation
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 «Lighting of Art Galleries and Museums», Illuminating Engineering Society
(IES), Technical Report No 14, 1970.

2.2 Τρόπος εφαρμογής μελέτης

Η μελέτη φωτισμού του μουσείου Αιγίου χωρίζεται σε 5 μέρη:
1. Ειδικός Φωτισμός Εκθεμάτων
2. Φωτισμός των ειδικών κατασκευών
3. Φωτισμός της διακοσμητικής σιδεριάς περιμετρικά του χώρου
4. Φωτισμός του Αιθρίου
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2.2.1 Ειδικός Φωτισμός Εκθεμάτων

Τα εκθέματα στον μουσειακό χώρο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:
1. Εκθέματα μεγάλης κλίμακας

 Τρισδιάστα αντικείμενα (αγγεία, δοχεία, κίονες, επιτύμβιες στήλες).
 Επίπεδα εκθέματα σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες μεγάλης 

κλίμακας (πλάκες, αντικείμενα τοποθετημένα στο έδαφος).

2. Εκθέματα περιορισμένης κλίμακας (σταυροί, πλάκες μικρής κλίμακας).

Ο φωτισμός των εκθεμάτων γίνεται με τη χρήση φωτιστικών ράγας που 

απαραίτητα περιλαμβάνουν λαμπτήρες LED θερμοκρασίας 3000Κ, RA>=95 

και SDCM<=3 που χρησιμοποιούνται σε διάφορους εκθεσιακούς χώρους ενώ 

γίνεται τοποθέτηση ράγας στα σημεία που απαιτείται από τα σχέδια και δεν 

υπάρχει ήδη στο χώρο.

Γενικά τα φωτιστικά απαραίτητα θα έχουν την δυνατότητα χρήσης των κάτωθι 

εξαρτημάτων και χαρακτηριστικών:

 Δυνατότητα τροποποίησης της φωτιστικής κατανομής στο ίδιο 

φωτιστικό με χρήση ειδικών οπτικών φακών

 Ενσωματωμένο ρυθμιστή έντασης (dimmer)
 Μικρό μέγεθος
 CRI min. 95

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναλύονται στο κεφάλαιο 3.
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2.2.2 Φωτισμός των ειδικών κατασκευών

Όσον αφορά την επένδυση που κατασκευάζεται κατά μήκος του εκθεσιακού 

χώρου, η κόγχη της φωτίζεται με φωτιστικά γραμμικά με φακό μεσαίας 

δέσμης σε προφίλ αλουμινίου τα οποία τοποθετούνται, αφανώς, στην οροφή 

και το δάπεδο της.(L1)

Όσον αφορά των φωτισμό της ομάδας των επιγραφών φωτίζεται με 

αντίστοιχα φωτιστικά (L4) που τοποθετούνται, αφανώς, στο δάπεδο της 

βάσης τους.

2.2.3 Φωτισμός της διακοσμητικής σιδεριάς περιμετρικά του χώρου

Η διακοσμητική σιδεριά ανάμεσα στις μεταλλικές κολόνες θα φωτιστεί 

εσωτερικά με ειδικό προφίλ αλουμινίου. Το προφίλ θα περιλαμβάνει ασπίδα 

αντιθάμβωσης.(L3)

2.2.4 Φωτισμός Αιθρίου

Το αίθριο στον κεντρικό χώρο του Μουσείου, αποτελείται από επιμήκης 

λευκούς θολίσκους σε γραμμική διάταξη. Ο φωτισμός του αιθρίου, γίνεται με 

επιμήκη φωτιστικά που τοποθετούνται αφανώς κατά μήκος των βάσεων των 

θολίσκων που καλύπτουν το κεντρικό τμήμα της αίθουσας. Τα γραμμικά 

φωτιστικά θα αποτελούνται από λαμπτήρες led ενσωματωμένους σε προφίλ 

αλουμινίου και κάλυμμα αμμοβολής ημικυκλικής διατομής για φωτισμό 180 

μοιρών (L4).
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3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

3.1 Γενικά

Η επιλογή των  φωτιστικών  σωμάτων  για  τους  χώρους  του  Μουσείου  

έγινε  με βάση τους εξής παράγοντες:
 Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για τη χρήση σε μουσειακούς χώρους.
 Κατασκευή και σχεδιασμός των φωτιστικών σωμάτων με βάση τις 

προδιαγραφές  των ευρωπαϊκών standards EN 60.598 .

 Τα φωτιστικά συστήματα καθώς και τα επί μέρους τμήματά τους 

πρέπει απαραιτήτως να φέρουν σήμανση CE.

 Τα φωτιστικά σώματα κατασκευάζονται από εταιρεία η οποία διαθέτει 

πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001.

3.2 Περιγραφή φωτιστικών σωμάτων

3.2.1 ΕΧΤ. Ράγα οροφής εξωτερική 3 φάσεων Universal

Ράγα εξωτερική κατασκευασμένη από αλουμίνιο ανοδιομένο, 3 φάσεων 

UNIVERSAL κατάλληλη για στήριξη κάθε τύπου φωτιστικού με αντάπτωρα 

τριφασικό. Η ράγα πληρεί τις προδιαγραφές ΕΝ60570 και έχει πιστοποίηση 

από  τον ευρωπαϊκό οργανισμό VDE ή άλλο για φορτίο 16Α ανά φάση 

(3Χ16Α). Οι αγωγοί που διατρέχουν κατα μήκος της ράγας είναι 

κατασκευασμένοι από χαλκό ορθογώνιας διατομής και είναι μονωμένοι 

μεταξύ τους. Το χρώμα της ράγας καθορίζεται κατόπιν απαίτησης του 

μελετητή. Το μήκος της ράγας κυμαίνεται από 1000 έως 4000χιλ.

3.2.2 Φωτιστικό τύπου L1

Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο 

γραμμικό LED. Οι λαμπτήρες LED των φωτιστικών θα είναι θερμοκρασίας 

3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 

1300lumens ανά μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν θα ξεπερνάει τα 10W/m.

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





[31]

Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους 

ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και προστασίας 

για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.

Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της 

φωτεινότητας (dimmer). Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει φακό 

διάθλασης μεσαίας δέσμης περίπου 45 μοίρες.

3.2.3 Φωτιστικό τύπου L2

Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο 

γραμμικό LED. Οι λαμπτήρες LED των φωτιστικών θα είναι θερμοκρασίας 

3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 

1300lumens ανά μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν θα ξεπερνάει τα 10W/m.

Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους 

ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και προστασίας 

για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.

Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της 

φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει φακό 

διάθλασης σατινέ ανοικτής δέσμης και ειδική ασπίδα αντιθάμβωσης.

3.2.4 Φωτιστικό τύπου L3

Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο 

γραμμικό LED.Οι λαμπτήρες LED των φωτιστικών θα είναι θερμοκρασίας 

3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 

1300lumens ανα μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν θα ξεπερνάει τα 10W/m.

Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους 

ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και προστασίας 

για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.

Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της 

φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει ημικυκλικό 

φακό διάθλασης σατινέ ανοικτής δέσμης 180 μοίρες.
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3.2.5 Φωτιστικό τύπου L4

Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο 

γραμμικό LED κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση.Οι λαμπτήρες LED των 

φωτιστικών θα είναι θερμοκρασίας 3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή 

απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 1300lumens ανα μέτρο ενώ η κατανάλωση 

δεν θα ξεπερνάει τα 10W/m.

Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους 

ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και προστασίας 

για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.

Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της 

φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει φακό 

διάθλασης μεσαίας δέσμης περίπου 45 μοίρες.

3.2.6 Φωτιστικό τύπου L5 / L6 / L10 / L11

Φωτιστικό τύπου σποτ projector με λαμπτήρες LED κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε ράγα τριών φάσεων Universal.

Το φωτιστικό θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη :το οπτικό σύστημα 

και το τμήμα του συστήματος έναυσης.

Tο τμήμα του συστήματος έναυσης θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 

για LED και υποχρεωτικά δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας με τοπικό 

ρυθμιστή από 0 -100%.Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο 

από χυτό αλουμίνιο και θα υπάρχει η δυνατότητα κίνησης τουλάχιστον 360ο 

στο κάθετο άξονα και  270ο στο οριζόντιο άξονα.

Το φωτιστικό θα είναι ορθογώνιας διατομής με μήκος μικρότερο απο 200χιλ. 

και πλάτος μικρότερο από 50χιλ. ύψος . Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα 

είναι έως 80 χιλιοστά (χωρίς τον αντάπτωρ της ράγας) .

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει LED ισχύος έως 12 W,με φωτεινή ροή 

τουλάχιστον 750 lumen. H θερμοκρασία χρώματος θα είναι θερμού λευκού 

περίπου 3000 Kelvin με MacAdam step <=3 και δείκτη απόδοσης χρώματος 

«Ra» τουλάχιστον

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





[33]

95 με R9>=90. Να μην απαιτείται ανεμιστήρας ή μηχανικό εξάρτημα για την  

ψύξη του φωτιστικού αλλά να γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω ψύκτρας 

απαγωγής θερμοκρασίας.

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει σύστημα με εναλλαγή οπτικών φακών και 

δυνατότητα τροποποίησης της φωτεινής κατανομής.

Συγκεκριμένα θα υπάρχει η δυνατότητα με το ίδιο φωτιστικό να επιτυγχάνουμε τις 

παρακάτω φωτεινές κατανομές:
 16ο - Φωτιστικό τύπου L6

 26ο - Φωτιστικό τύπου L10

 OVAL 54ο x 24ο - Φωτιστικό τύπου L5

 Wallwasher - Φωτιστικό τύπου L11
Το μέγιστο βάρος του φωτιστικού θα είναι 500γρ.

3.2.7 Φωτιστικό τύπου L8

Φωτιστικό τύπου σποτ projector με λαμπτήρες LED κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε ράγα τριών φάσεων Universal.

Το φωτιστικό θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη :το οπτικό σύστημα 

και το τμήμα του συστήματος έναυσης.

Tο τμήμα του συστήματος έναυσης θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 

για LED και υποχρεωτικά δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας με τοπικό 

ρυθμιστή από 0 -100%.Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο 

από χυτό αλουμίνιο και θα υπάρχει η δυνατότητα κίνησης τουλάχιστον 360ο 

στο κάθετο άξονα και  270ο στο οριζόντιο άξονα.

Το φωτιστικό θα είναι ορθογώνιας διατομής με μήκος μικρότερο απο 200χιλ. 

και πλάτος μικρότερο από 50χιλ. ύψος . Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα 

είναι έως 80 χιλιοστά (χωρίς τον αντάπτωρ της ράγας) .

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει  LED  ισχύος έως 6  W,με φωτεινή ροή 
τουλάχιστον
340 lumen. H   θερμοκρασία χρώματος  θα  είναι  θερμού  λευκού  περίπου  3000
Kelvin με MacAdam step <=3   και δείκτη απόδοσης χρώματος «Ra»  τουλάχιστον
95 με R9>=90. Να μην απαιτείται ανεμιστήρας ή μηχανικό εξάρτημα για την  

ψύξη του φωτιστικού αλλά να γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω ψύκτρας 
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απαγωγής θερμοκρασίας.

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει σύστημα με εναλλαγή οπτικών φακών και 

δυνατότητα τροποποίησης της φωτεινής κατανομής από 6ο σε 10ο .

Συγκεκριμένα θα υπάρχει η δυνατότητα με το ίδιο φωτιστικό να επιτυγχάνουμε τις 

παρακάτω φωτεινές κατανομές:

 6ο - Φωτιστικό τύπου L8

 10ο – Φωτιστικό τύπου L8b
Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων led θα ικανοποιούν την απαίτηση για L80B20 >

50.000ώρες σε θερμοκρασία λειτουργίας 25ο C.
Το μέγιστο βάρος του φωτιστικού θα είναι 500γρ.

3.2.8 Φωτιστικό τύπου L7 / L9

Φωτιστικό τύπου σποτ projector με λαμπτήρες LED κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε ράγα τριών φάσεων Universal.

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό για LED και 

υποχρεωτικά δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας με τοπικό ρυθμιστή από 10-

100%.Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο 

και θα υπάρχει η δυνατότητα κίνησης τουλάχιστον 90ο στο κάθετο επίπεδο 

και 350ο στο οριζόντιο επίπεδο.

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κυλινδρικής μορφής με διάμετρο έως 70 

χιλιοστά. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα είναι έως 120 χιλιοστά (χωρίς 

τον αντάπτωρ της ράγας) . Η κατασκευή του φωτιστικού θα ενσωματώνει 

δακτύλιο αντιθάμβωσης ωστε να μήν υπάρχει θάμβωση απο τον λαμπτήρα.

Θα περιλαμβάνει LED ισχύος έως 10 W,με φωτεινή ροή τουλάχιστον 750 

lumen. H θερμοκρασία χρώματος θα είναι θερμού λευκού περίπου 3000 

Kelvin με MacAdam step <=3 και δείκτη απόδοσης χρώματος «Ra» 

τουλάχιστον 95.

Να μην απαιτείται ανεμιστήρας ή μηχανικό εξάρτημα για την ψύξη του 

φωτιστικού αλλά να γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω ψύκτρας απαγωγής 

θερμοκρασίας.

Το οπτικό σύστημα θα μπορεί να εναλλάσσεται σε 15ο (φωτιστικό L7) και 25ο
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(φωτιστικό L9).
Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων led θα ικανοποιούν την απαίτηση για L80B20 >

50.000ώρες σε θερμοκρασία λειτουργίας 25ο C.
Το μέγιστο βάρος του φωτιστικού θα είναι 350γρ.

1. Ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των τύπων των φωτιστικών 
σωμάτων

Βάσει των πινάκων που ακολουθούν:
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Έργο Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Syntax Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Ref Χαρακτηριστικά Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

Κατασκευαστής
Κωδικός

Χρώμα-Φινίρισμα ΛΕΥΚΟ

EXT

Περιγραφή Ράγα εξωτερική κατασκευασμένη απο αλουμίνιο ανοδιομένο, 3 φάσεων 
UNIVERSAL κατάλληλη για στήριξη κάθε τύπου φωτιστικού με 
αντάπτωρα τριφασικό. Η ράγα πληρεί τις προδιαγραφές ΕΝ60570 και 
έχει πιστοποίηση απο τον ευρωπαικό οργανισμό VDE ή άλλο για φορτίο 
16Α ανα φάση (3Χ16Α). Οι αγωγοί που διατρέχουν κατα μήκος της 
ράγας είναι κατασκευασμένοι απο χαλκό ορθογώνιας διατομής και είναι 
μονωμένοι μεταξύ τους. Το χρώμα της ράγας καθορίζεται κατόπιν 
απαίτησης του μελετητή. Το μήκος της ράγας κυμαίνεται απο 1000 έως 
4000χιλ

Τερματική τάπα Ρευματοδότης
Σύνδεσμος 

ευθείας
Σύνδεσμος 

γωνίας
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Έργο 
Syntax

Ref
L1

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός

Χρώμα-Φινίρισμα Λευκό
Περιγραφή Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο γραμμικό LED.Οι λαμπτήρες LED των φωτιστικών θα είναι 

θερμοκρασίας 3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 1300lumens ανα μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν 
θα ξεπερνάει τα 10W/m.
Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και 
προστασίας για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.
Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει φακό 
διάθλασης μεσαίας δέσμης περίπου 45 μοίρες.

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 10 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3500

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο 

Κλαπέτο αντιθάμβωσης

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

Οπτικο Συστημα Lens 40d
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Έργο 
Syntax

Ref
L2

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός

Χρώμα-Φινίρισμα Λευκό
Περιγραφή Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο γραμμικό LED.Οι λαμπτήρες LED των φωτιστικών θα είναι 

θερμοκρασίας 3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 1300lumens ανα μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν 
θα ξεπερνάει τα 10W/m.
Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και 
προστασίας για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.
Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει φακό 
διάθλασης σατινέ ανοικτής δέσμης και ειδική ασπίδα αντιθάμβωσης.

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 10 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3500

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο

Κλαπέτο αντιθάμβωσης Ναι 
Οπτικο Συστημα

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα
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Έργο 
Syntax

Ref
L3

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός

Χρώμα-Φινίρισμα Λευκό
Περιγραφή Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο γραμμικό LED.Οι λαμπτήρες LED των φωτιστικών θα είναι 

θερμοκρασίας 3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 1300lumens ανα μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν 
θα ξεπερνάει τα 10W/m.
Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και 
προστασίας για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.
Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει ημικυκλικό 
φακό διάθλασης σατινέ ανοικτής δέσμης 180 μοίρες.

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 10 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3500

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο

Κλαπέτο αντιθάμβωσης Ναι 
Οπτικο Συστημα

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Έργο 
Syntax

Ref
L4

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός

Χρώμα-Φινίρισμα Λευκό
Περιγραφή Φωτιστικό γραμμικού τύπου από προφίλ αλουμινίου με ενσωματωμένο γραμμικό LED κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση.Οι λαμπτήρες 

LED των φωτιστικών θα είναι θερμοκρασίας 3500Κ, CRI>80 και SCDM<=3. Η φωτεινή απόδοση θα είναι μεγαλύτερη από 1300lumens ανα 
μέτρο ενώ η κατανάλωση δεν θα ξεπερνάει τα 10W/m.
Η απόσταση των λαμπτήρων led θα είναι μικρότερη των 8χιλ. μεταξύ τους ενώ θα περιλαμβάνουν κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης και 
προστασίας για κάθε τμήμα της ταινίας ανεξάρτητα.
Απαραίτητα θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας (dimmer) .Το γραμμικό φωτιστικό θα περιλαμβάνει φακό 
διάθλασης μεσαίας δέσμης περίπου 45 μοίρες.

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 10 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3500

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο

Κλαπέτο αντιθάμβωσης Ναι 
Οπτικο Συστημα

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Έργο 
Syntax

Ref 
L5/L6/ 
L10/

L11

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός 

Χρώμα-Φινίρισμα
Περιγραφή Το φωτιστικό θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη :το οπτικό σύστημα και το τμήμα του συστήματος έναυσης.

Tο τμήμα του συστήματος έναυσης θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό για LED και υποχρεωτικά δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας 
με τοπικό ρυθμιστή από 0 -100%.Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα υπάρχει η δυνατότητα 
κίνησης τουλάχιστον 360ο στο κάθετο άξονα και 270ο στο οριζόντιο άξονα.
Το φωτιστικό θα είναι ορθογώνιας διατομής με μήκος μικρότερο απο 200χιλ. και πλάτος μικρότερο από 50χιλ. ύψος . Το συνολικό ύψος του 
φωτιστικού θα είναι έως 80 χιλιοστά (χωρίς τον αντάπτωρ της ράγας) .
Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει LED ισχύος έως 12 W,με φωτεινή ροή τουλάχιστον 750 lumen. H θερμοκρασία χρώματος θα είναι θερμού 
λευκού περίπου 3000 Kelvin με MacAdam step <=3 και δείκτη απόδοσης χρώματος «Ra» τουλάχιστον 95 με R9>=90.Το φωτιστικό θα 
περιλαμβάνει σύστημα με εναλλαγή οπτικών φακών και δυνατότητα τροποποίησης της φωτεινής κατανομής.Συγκεκριμένα θα υπάρχει η 
δυνατότητα με το ίδιο φωτιστικό να επιτυγχάνουμε τις παρακάτω φωτεινές κατανομές:
• 16ο - Φωτιστικό τύπου L6
• 26ο - Φωτιστικό τύπου L10
• OVAL 54ο x 24ο - Φωτιστικό τύπου L5
• Wallwasher - Φωτιστικό τύπου L11
Το μέγιστο βάρος του φωτιστικού θα είναι 500γρ

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 12 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3000

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο 

Κλαπέτο αντιθάμβωσης

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

Οπτικο Συστημα 16d - 26d - Oval - Wallwasher

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Έργο 
Syntax

Ref 
L5/L6/ 
L10/

L11

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός 

Χρώμα-Φινίρισμα
Περιγραφή Το φωτιστικό θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη :το οπτικό σύστημα και το τμήμα του συστήματος έναυσης.

Tο τμήμα του συστήματος έναυσης θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό για LED και υποχρεωτικά δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας 
με τοπικό ρυθμιστή από 0 -100%.Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα υπάρχει η δυνατότητα 
κίνησης τουλάχιστον 360ο στο κάθετο άξονα και 270ο στο οριζόντιο άξονα.
Το φωτιστικό θα είναι ορθογώνιας διατομής με μήκος μικρότερο απο 200χιλ. και πλάτος μικρότερο από 50χιλ. ύψος . Το συνολικό ύψος του 
φωτιστικού θα είναι έως 80 χιλιοστά (χωρίς τον αντάπτωρ της ράγας) .
Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει LED ισχύος έως 6 W,με φωτεινή ροή τουλάχιστον 340 lumen. H θερμοκρασία χρώματος θα είναι θερμού 
λευκού περίπου 3000 Kelvin με MacAdam step <=3 και δείκτη απόδοσης χρώματος «Ra» τουλάχιστον 95 με R9>=90. Το φωτιστικό θα 
περιλαμβάνει σύστημα με εναλλαγή οπτικών φακών και δυνατότητα τροποποίησης της φωτεινής κατανομής από 6ο σε 10ο .Συγκεκριμένα θα 
υπάρχει η δυνατότητα με το ίδιο φωτιστικό να επιτυγχάνουμε τις παρακάτω φωτεινές κατανομές:
• 6ο - Φωτιστικό τύπου L8
• 10ο – Φωτιστικό τύπου L8b
Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων led θα ικανοποιούν την απαίτηση για L80B20 > 50.000ώρες σε θερμοκρασία λειτουργίας 25ο C.Το μέγιστο 
βάρος του φωτιστικού θα είναι 500γρ.

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 6 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3000

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο 

Κλαπέτο αντιθάμβωσης

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

Οπτικο Συστημα 6d - 10d

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Έργο 
Syntax

Ref
L7 / L9

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Επέκταση Εκθεσης Αρχαιολογικου Μουσείου Αιγίου Αναθεώρηση :
Κολαξή Παυλίνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019
Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
Κωδικός 

Χρώμα-Φινίρισμα
Περιγραφή Φωτιστικό τύπου σποτ projector με λαμπτήρες LED κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα τριών φάσεων Universal.

Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό για LED και υποχρεωτικά δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας με τοπικό ρυθμιστή 
από 10-100%.Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα υπάρχει η δυνατότητα κίνησης τουλάχιστον 90ο 
στο κάθετο επίπεδο και 350ο στο οριζόντιο επίπεδο.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κυλινδρικής μορφής με διάμετρο έως 70 χιλιοστά. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα είναι έως 120 
χιλιοστά (χωρίς τον αντάπτωρ της ράγας) . Η κατασκευή του φωτιστικού θα ενσωματώνει δακτύλιο αντιθάμβωσης ωστε να μήν υπάρχει 
θάμβωση απο τον λαμπτήρα.
Θα περιλαμβάνει LED ισχύος έως 10 W,με φωτεινή ροή τουλάχιστον 750 lumen. H θερμοκρασία χρώματος θα είναι θερμού λευκού περίπου 
3000 Kelvin με MacAdam step <=3 και δείκτη απόδοσης χρώματος «Ra» τουλάχιστον 95.
Να μην απαιτείται ανεμιστήρας ή μηχανικό εξάρτημα για την ψύξη του φωτιστικού αλλά να γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω ψύκτρας 
απαγωγής θερμοκρασίας.
Το οπτικό σύστημα θα μπορεί να εναλλάσσεται σε 15ο (φωτιστικό L7) και 25ο (φωτιστικό L9).
Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων led θα ικανοποιούν την απαίτηση για L80B20 > 50.000ώρες σε θερμοκρασία λειτουργίας 25ο C. 
Το μέγιστο βάρος του φωτιστικού θα είναι 350γρ.

Λαμπτήρας
Τύπος Led 
Ισχύς : 10W 
Ντουί:

Χρώμα (Kelvin): 3000Κ

Σύστημα Έναυσης
Τύπος: Ηλεκτρονικός τύπος έναυσης 

Τοποθέτηση: Συμπεριλαμβάνεται
Dimming : Ναι

Εξαρτήματα
Γραμμικό φίλτρο 

Κλαπέτο αντιθάμβωσης

Φωτογραφία-Φωτοτεχνικά-Σκαρίφημα

Οπτικο Συστημα Ναι

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.1 Proled, Profile + Lens Narrow Beam + LED str... (!L1)
1.1.1 Data sheet

Manufacturer: Proled

!L1 Profile + Lens Narrow Beam + LED strips 140 LEDs/m 3500K 9,6W

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

100%
137.19 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED Modul

Classification : A50 ◻ 99.9%  0.1% Colour : 3500K
CIE Flux Codes : 61 85 97 100 101 Luminous flux : 1317 lm
UGR 4H 8H : 25.4 / 26.4 Colour reproduction : 80
Power : 9.6 W
Luminous flux : 1317 lm

Dimensions : 985 mm x 18 mm x 19 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.2 Proled, White LED strips 140 LEDs/m Osram 9.....(!L2)
1.2.1 Data sheet

Manufacturer: Proled

!L2 White LED strips 140 LEDs/m Osram 9.6 W/m CRI 80+ 3500K

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

100%
131.7 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
White

Classification : A40 ◻ 100.0%  0.0% Colour :
CIE Flux Codes : 46 78 96 100 100 Luminous flux : 1317 lm
UGR 4H 8H : 30.0 / 30.6
Power : 10 W
Luminous flux : 1317 lm

Dimensions : 1000 mm x 8 mm x 1 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.3 Proled, Proled Profile 180d FL-140-9/O3-835 (!L3)
1.3.1 Data sheet

Manufacturer: Proled

!L3 Proled Profile 180d FL-140-9/O3-835

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

100%
137.19 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
Led

Classification : B31 ◻ 85.0%  15.0% Colour : 3500
CIE Flux Codes : 40 70 89 85 100 Luminous flux : 1317 lm
UGR 4H 8H : 26.3 / 23.2 Colour reproduction : 82
Power : 9.6 W
Luminous flux : 1317 lm

Dimensions : 1000 mm x 25 mm x 35 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.4 Proled, Recessed Profile + Lens Narrow Beam ... (!L4)
1.4.1 Data sheet

Manufacturer: Proled

!L4 Recessed Profile + Lens Narrow Beam + LED strips 140 LEDs/m 3000K 9,6W

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

100%
130 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED Modul

Classification : A50 ◻ 99.9%  0.1% Colour : 3500K
CIE Flux Codes : 61 85 97 100 101 Luminous flux : 650 lm
UGR 4H 8H : 25.2 / 26.3 Colour reproduction : 80
Power : 5 W
Luminous flux : 650 lm

Dimensions : 500 mm x 18 mm x 19 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.5 AKZU, Tracron M3, Oval flood 618894 (!L5)
1.5.1 Data sheet

Manufacturer: AKZU

!L5 Tracron M3, Oval flood 618894

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

79.8%
51.87 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED 12W

Classification : A70 ◻ 100.0%  0.0% warm white
CIE Flux Codes : 93 98 100 100 80 Colour : 3000K
UGR 4H 8H : 15.1 / 10.1 Luminous flux : 780 lm
Power : 12 W Colour reproduction : 95
Luminous flux : 622.4 lm

Dimensions : 100 mm x 60 mm x 34 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





EGIO_MUSEUM_2019_v8.rdf

Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.6 AKZU, Tracron M3, Spot 618882 (!L6)
1.6.1 Data sheet

Manufacturer: AKZU

!L6 Tracron M3, Spot 618882

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

80.4%
52.26 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED 12W

Classification : A80 ◻ 100.0%  0.0% warm white
CIE Flux Codes : 98 100 100 100 80 Colour : 3000K
UGR 4H 8H : <10.0 / <10.0 Luminous flux : 780 lm
Power : 12 W Colour reproduction : 95
Luminous flux : 627.1 lm

Dimensions : 100 mm x 60 mm x 34 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.7 Self, TELEP-R1-220V Ra97_3000K_BA15 (!L7)
1.7.1  Data sheet

Manufacturer: Self

!L7 TELEP-R1-220V Ra97_3000K_BA15

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

100%
73 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED COB

Classification : A80 ◻ 100.0%  0.0% Colour :
CIE Flux Codes : 96 98 100 100 100 Luminous flux : 730 lm
UGR 4H 8H : 17.0 / 17.0
Power : 10 W
Luminous flux : 730 lm

Dimensions : Ø40 mm x 35 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.8 AKZU, Tracron M3, Direct spot 618222 (!L8)
1.8.1 Data sheet

Manufacturer: AKZU

!L8 Tracron M3, Direct spot 618222

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

79.8937%
45.27 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED 6W warm

Classification : A50 ◻ 100.0%  0.0% white
CIE Flux Codes : 98 100 100 100 80 Colour : 3000K
UGR 4H 8H : <10.0 / <10.0 Luminous flux : 340 lm
Power : 6 W Colour reproduction : 95
Luminous flux : 271.6 lm

Dimensions : 100 mm x 60 mm x 34 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.9 Self, TELEP-R1-220V Ra97_3000K_BA25 (!L9)
1.9.1  Data sheet

Manufacturer: Self

!L9 TELEP-R1-220V Ra97_3000K_BA25

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

99.9%
75.92 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED COB

Classification : A80 ◻ 100.0%  0.0% Colour :
CIE Flux Codes : 96 98 99 100 100 Luminous flux : 760 lm
UGR 4H 8H : 17.4 / 17.4
Power : 10 W
Luminous flux : 759.2 lm

Dimensions : Ø40 mm x 35 mm
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.10 AKZU, Tracron M3, Flood 618886 (!L10)
1.10.1 Data sheet

Manufacturer: AKZU

!L10 Tracron M3, Flood 618886

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

79.8%
51.87 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED 12W

Classification : A80 ◻ 100.0%  0.0% warm white
CIE Flux Codes : 97 99 100 100 80 Colour : 3000K
UGR 4H 8H : <10.0 / <10.0 Luminous flux : 780 lm
Power : 12 W Colour reproduction : 95
Luminous flux : 622.4 lm

Dimensions : 100 mm x 60 mm x 34 mm

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

1 Luminaire data
1.11 AKZU, Tracron M3, Wallwash 618898 (!L11)
1.11.1 Data sheet

Manufacturer: AKZU

!L11 Tracron M3, Wallwash 618898

Luminaire data
Luminaire efficiency :
Luminaire efficacy :

79.8%
51.87 lm/W

Equipped with
Quantity :
Designation :

1
LED 12W

Classification : A80 ◻ 100.0%  0.0% warm white
CIE Flux Codes : 96 98 100 100 80 Colour : 3000K
UGR 4H 8H : 15.2 / <10.0 Luminous flux : 780 lm
Power : 12 W Colour reproduction : 95
Luminous flux : 622.4 lm

Dimensions : 100 mm x 60 mm x 34 mm
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Object 
Installation 
Project number 
Date

2 Room 1

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.1 Description, Room 1
2.1.1 Floor plan

[m] 
16

14

12

10

8

6

4

2

0

Wall x y Length Reflectance
1 15.83 m 0.05 m 15.83 m 50.0 %
2 15.83 m -0.35 m 0.40 m 50.0 %
3 17.63 m -0.35 m 1.80 m 50.0 %
4 17.63 m 0.05 m 0.40 m 50.0 %
5 30.83 m 0.09 m 13.20 m 50.0 %
6 30.84 m 17.72 m 17.63 m 50.0 %
7 -0.05 m 15.91 m 30.94 m 50.0 %
8 -0.00 m 0.00 m 15.91 m 50.0 %

Floor 20.0 %
Ceiling 18.9 %
Room height 
Height of ref. plane

6.00 m
----

N

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 [m]
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Object 
Installation 
Project number 
Date

2 Room 1

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.2 Summary, Room 1
2.2.1 Result overview, Evaluation area 1

N

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 [m]

0 50 75 100 150 250 350
Illuminance [lx]

General
Calculation algorithm used Average indirect fraction
Maintenance factor 0.80

Total luminous flux of all lamps 421223.44 lm (68.29% dimmed) 
(Luminaires have been dimmed. For details turn to the dimming section in the luminaire data output.)

Total power 5212.4 W
Total power per area (515.41 m²) 10.11 W/m² (10113212.00 W/m²/100lx)

Evaluation area 1

Em 
Emin

Reference plane 1.1
Horizontal 
0 lx
0 lx

Emin/Em (Uo) ---
Emin/Emax (Ud) ---
Position 0.00 m

Major surfaces Em Uo
M 1.5 (Ceiling) 64.2 lx 0.03
M 1.1 (Wall) 65 lx 0.09
M 1.2 (Wall) 48.9 lx 0.00
M 1.3 (Wall) 73 lx 0.10
M 1.4 (Wall) 53.7 lx 0.26
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Object 
Installation 
Project number 
Date

2 Room 1

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.2 Summary, Room 1
2.2.1 Result overview, Evaluation area 1

Type No.\Make

Eutrac
1 237 Order No. : EXT

Luminaire name : Track 3 Phase Exterior Universal 
Equipment : 1 x White 1 W / 1 lm

Proled
2 165 Order No. : !L1

Luminaire name : Profile + Lens Narrow Beam + LED strips 140 LEDs/m 3500K 
9,6W

Equipment : 1 x LED Modul 9.6 W / 1317 lm

3 85 Order No. : !L2
   Luminaire name : White LED strips 140 LEDs/m Osram 9.6 W/m CRI 80+ 3500K 

Equipment : 1 x White 10 W / 1317 lm

4 169 Order No. : !L3
Luminaire name : Proled Profile 180d FL-140-9/O3-835 
Equipment : 1 x Led 9.6 W / 1317 lm

5 7 Order No. : !L4
Luminaire name : Recessed Profile + Lens Narrow Beam + LED strips 140 LEDs/ 

m 3000K 9,6W
Equipment

AKZU

: 1 x LED Modul 5 W / 650 lm

6 12 Order No. : !L5
Luminaire name : Tracron M3, Oval flood 618894
Equipment : 1 x LED 12W warm white 12 W / 780 lm

7 11 Order No. : !L6
Luminaire name : Tracron M3, Spot 618882
Equipment : 1 x LED 12W warm white 12 W / 780 lm

9 14 Order No. : !L8
Luminaire name : Tracron M3, Direct spot 618222
Equipment : 1 x LED 6W warm white 6 W / 340 lm

11 9 Order No. : !L10
Luminaire name : Tracron M3, Flood 618886
Equipment : 1 x LED 12W warm white 12 W / 780 lm

12 3 Order No. : !L11
Luminaire name : Tracron M3, Wallwash 618898
Equipment : 1 x LED 12W warm white 12 W / 780 lm

8 25
Self
Order No. : !L7

 Luminaire name : TELEP-R1-220V Ra97_3000K_BA15
Equipment : 1 x LED COB 10 W / 730 lm

10 13 Order No. : !L9
 Luminaire name : TELEP-R1-220V Ra97_3000K_BA25

Equipment : 1 x LED COB 10 W / 760 lm
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Object 
Installation 
Project number 
Date

2 Room 1

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.1 3D luminance, View from above

Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 1580 cd/m²

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.2 3D luminance, View 2

Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 1580 cd/m²
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.3 3D luminance, View 3

Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 1580 cd/m²

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





MuseumWorks
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.4 3D luminance, View 4

Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 1580 cd/m²
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.5 3D luminance, View 5

Luminance in the scene
Minimum: : 0 cd/m²
Maximum: : 1580 cd/m²
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.6 3D pseudo colours, View from above (E)

0 50 75 100 150 250 350
Illuminance [lx]
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Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.7 3D pseudo colours, View 2 (E)

0 50 75 100 150 250 350
Illuminance [lx]
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Object 
Installation 
Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.8 3D pseudo colours, View 3 (E)

0 50 75 100 150 250 350
Illuminance [lx]
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Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.9 3D pseudo colours, View 4 (E)

0 50 75 100 150 250 350
Illuminance [lx]
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Project number 
Date

: Museum Lighting
: Μουσείο Αιγίου
: MW191_201910
: 10.10.2019

2.3 Calculation results, Room 1
2.3.10 3D pseudo colours, View 5 (E)

0 50 75 100 150 250 350
Illuminance [lx]

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





                        Πίνακας προσφερόμενων ειδών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

A/A Τυπος Περιγραφή Τεμάχια Παρατηρήσεις
1 L1 Γραμμικό Φωτιστικό με φακό Μεσαίας δέσμης 200
2 L2 Γραμμικό Φωτιστικό με αντιθάμβωση 85
3 L3 Γραμμικό Φωτιστικό με φακό δέσμης 180d 170
4 L4 Γραμμικό Φωτιστικό με φακό Μεσαίας δέσμης 5
5 L5 - L6 - L10 - L11 Σποτ ραγας 42
6 Φακός Διάθλασης Oval για L5 15
7 Φακός Διάθλασης 16 μοίρες για L6 15
8 Φακός Διάθλασης 26 μοίρες για L10 15
9 Φακός Διάθλασης Wallwasher για L11 5

10 L8 Σποτ ραγας 17
11 Φακός Διάθλασης 6 μοίρες για L8 17
12 Φακός Διάθλασης 10 μοίρες για L8 5
13 L7 Σποτ ραγας 30
14 L9 Σποτ ραγας 20

15 EXT
Ραγα 3 φάσεων Universal με τους απαιτούμενους
ρευματοδότες/συνδέσμους και τάπες (μέτρα) 237
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Προμήθεια, 
εγκατάσταση, 
ρύθμιση 
εκθεσιακού 
σκηνογραφικού 
φωτισμού στο 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αιγίου

Κατ΄ αποκοπή 56.451,61 Πενήντα έξι χιλιάδες 
τετρακόσια πενήντα 
ένα Ευρώ και 
εξήντα ένα λεπτά

ΣΥΝΟΛΟ 56.451,61 Πενήντα έξι χιλιάδες 
τετρακόσια πενήντα 
ένα Ευρώ και 
εξήντα ένα λεπτά

ΦΠΑ 24% 13.548,39 Δεκατρείς χιλιάδες 
πεντακόσια 
σαράντα οκτώ 
Ευρώ και τριάντα 
εννέα  λεπτά

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00 Εβδομήντα 
χιλιάδες Ευρώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

Στοιχεία 
Προσφέροντος
Επωνυμία: …………
Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνί
α: …………

Fax: ………
…

Email: ………
…

Στοιχεία Αναθέτουσας 
Αρχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ…………
Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΧΑΪΑΣ

Πράξη Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού 
φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου 

Διακήρυξη αριθ. 1/2021

 

ΠΟΣΑ                                                 
(σε Ευρώ)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:
(κατ΄αποκοπή)                                                                       

 

Φ.Π.Α. (24%):

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

 

Η προσφορά έχει ισχύ για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

                                                                                                  Ο Προσφέρων

Ημερομηνία:                          Σφραγίδα και υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1   
και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
Ονομασία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα 
Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 

00003607

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. 
Κωδικός:

ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 197, 261 10 ΠΑΤΡΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. ΣΚΟΝΔΡΑ  
Τηλέφωνο: 2610 623820, 2610 276143
Ηλ. ταχυδρομείο: [… ] efaacha@culture.gr 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει):

www.efaacha.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): 

-39154000 - 6 «Eξοπλισμός εκθέσεων»)

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 9
 Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, 
προμήθειες, ή υπηρεσίες : 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης 
σχετικών τμημάτων : 

ΟΧΙ

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον 
φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 

ΟΧΙ

Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ θα πρέπει να 
συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα.

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: …
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

…

Ταχυδρομική διεύθυνση: …
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : …
Τηλέφωνο: …
Ηλ. ταχυδρομείο: …
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο 
(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει):

…

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
3 ;

…

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[4];[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:  
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):

α) …  

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 
36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β) …  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) …  

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

…
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

…

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα …
Ταχυδρομική διεύθυνση: …
Τηλέφωνο: …
Ηλ. ταχυδρομείο: …
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

…
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες4 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση5 ·
2.    δωροδοκία6,7 ]·
3.    απάτη8 ·
4.    τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες9·
5.    νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας10· ·
6.    παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων11 .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[13] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): …, … , …12

4 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

5 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008, σ. 42).

6 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

8 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

9 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 
3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Εάν ναι, αναφέρετε13 :  
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:..., σημείο-(-α): …, λόγος(-
οι):…

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί β) …
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) …

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): ): …, … , …, …14

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
 15:;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
16: :

…

(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

12 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

15 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 
την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

16 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 
την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και εργατική νομοθεσία

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης17 , στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:   
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:

α)… α)…

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)… β)…
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

- Η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική;

[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι 

- Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

… …

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:

… …

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: γ.2)… γ.2)…
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;
 18 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

17 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

18 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 19 

Εργατική  νομοθεσία Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει: α) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ





Μέρος IV: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται20, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν21.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Αχαΐας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, 
ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αιγίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης 
Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου», του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG ‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020’’ έργου 
«TheRout_Net / Thematic routes and networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο 
‘‘TheRout_Net’’ ", σύμφωνα με την υπ' αριθμ.         Διακήρυξη [παραπομπή στη 
δημοσίευση στον ηλεκτρονικό τύπο, αριθμός πρωτόκολλου και ΑΔΑ-ΑΔΑΜ).

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

20 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
21 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου»

Στην Πάτρα σήμερα, …………, ημέρα, ………… [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης] μεταξύ: 

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο ….………… που εδρεύει στην ………… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης εταιρειών) 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/την παροχή υπηρεσιών …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στη με αρ. …………/201…  Διακήρυξη και τα τεύχη αυτής (μελέτη και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός), 
(β) στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη
(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:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς 
1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών «Προμήθειας, εγκατάστασης, ρύθμισης 
εκθεσιακού σκηνογραφικού φωτισμού στο Μουσείο Αιγίου Αχαΐας», για τις ανάγκες υλοποίησης 
της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκταση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου», του 
χρηματοδοτούμενου Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG ‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 
2020’’ έργου «TheRout_Net / Thematic routes and networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο 
‘‘TheRout_Net’’ κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και τα τεύχη αυτής (μελέτη και 
ενδεικτικός προϋπολογισμός),  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
1.2. 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 παράσχει τις υπηρεσίες 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 συμβατικού αντικειμένου και για την 
επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση αυτών και να συνεργάζεται με 
τους υπόλοιπους Αναδόχους της παρέμβασης.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε 
άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 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. 
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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 τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016.

5. 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.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 
που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών.

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες 
που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση 
με αυτές. 

8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των ανατεθεισών 
υπηρεσιών θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και 
καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις υπηρεσίες 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.

10. 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. 

11. 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.

12. 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 των υπηρεσιών.

13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση 
του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή των 
υπηρεσιών 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.
15. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυήσεις καλής λειτουργίας πέντε ετών για τα φωτιστικά 

σώματα και τριών ετών για όλα τα εξαρτήματα (που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια).           

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉς ΕΚΤΈΛΕΣΗς 
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 …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού 
ανταλλάγματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στο ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της 
προμήθειας/των υπηρεσιών όπως αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής, οριζόμενη 
από την Υπηρεσία.

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό μετά την  ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
της παρούσας, και εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
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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 τον ν.4412/2016,
 β.  σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΊΜΗΜΑ - ΤΡΌΠΟς ΠΛΗΡΩΜΉς
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ (ολογράφως: ………… 
Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. …………% 

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/υπηρεσία. 

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………………………………. € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ..... % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € …………………….  ΦΠΑ : 
…………………..), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

Α) το 60% της συμβατικής αξίας με την παράδοση του συνόλου της προμήθειας των φωτιστικών 
το αργότερο εντός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Β) το 40% της συμβατικής αξίας με την τοποθέτηση των φωτιστικών (συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων υλικών) και την ρύθμισή τους με την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου (12 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης )

6. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α)πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής, 

β  τιμολόγιο του Αναδόχου, 
 γ) φορολογική για είσπραξη χρημάτων και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα 
πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η 
καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,06 % 
υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΌΠΟς, ΤΡΌΠΟς ΚΑΙ ΧΡΌΝΟς ΕΚΤΈΛΕΣΗς ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα 

Αρχή. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της και σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση και ρύθμιση των 
φωτιστικών σωμάτων.

2. 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 τις ανατιθέμενες υπηρεσίες.
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3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υπηρεσιών, χωρίς να 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

4. Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, 
χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
Ν.4412/2016.

6. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016, από την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα τον αρμόδιο υπάλληλο,  τον επόπτη ή 
επιβλέποντα που εισηγείται στην Επιτροπή Παραλαβής που συστήνεται, σε ετήσια βάση, από την 
αναθέτουσα αρχή

7. Η παραλαβή των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει 
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

8. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.

9. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τις υπηρεσίες, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους 
της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 219 του ν. 4412/2016.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6: 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

Η Προϊστάμενη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του 
Αναδόχου ή επωνυμία του νομικού 
προσώπου/ένωσης και του νομίμου 
εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]

ΑΔΑ: ΨΒΝΨ4653Π4-ΨΗΡ
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