
 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

«ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ SMART CITIES ΜΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο είλαη:  

1. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ελ ηζρύ, 

2. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα ελ ηζρύ, 

3. Τπεύζπλε Γήισζε Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ ζύκθσλα κε ην έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηεο παξνύζαο, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο. ηελ Τ.Γ. ζα 

δειώλεη όηη :  

1. Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαρηα ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβαηηθώλ 

ηεπρώλ,  

2. Απνδέρεηαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, 

3. Γελ βξίζθεηαη ζε θαµία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο 

νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ, 

4. Γελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπµθεξόλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 

ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζην άξζξν απηό,  

5. όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο ζύµβαζεο ζα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνµείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ νη νπνίεο θαη απαξηζµνύληαη 

ζην Παξάξηεµα Υ ηνπ Πξνζαξηήµαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016  

6. όηαλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζα πξνζθνµίζεη θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηε δήισζή ηνπ θαη 

εηδηθόηεξα όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη σο δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ζύµθσλα µε ηελ 

παξνύζα. 

7. Θα πξνζθνκίζεη όια όζα παξαδνηέα αλαθέξνληα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 
 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνύζαο, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο. 

  

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκηζηνύλ από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κε ηελ πξόζθιεζε ππνγξαθήο 

ζύκβαζεο είλαη ηα εμήο:  

(1) Νόκηκα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ν θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο 
ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/16 

(2) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη έγγξαθα εθπξνζώπεζεο,  
(3) Δπηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), εθόζνλ έρνπλ ιήμεη 

από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (απηά ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο 
παξνύζαο). 

(4) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν1599/1986 πνπ λα δειώλεηαη όηη:  Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 
κειέηεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη πιήξσο, νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ 
παξνύζα κειέηε θαη όηη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ζύκβαζεο. 

(5) Πηζηνπνηεηηθό  ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, αξκόδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο  ζε έλα εκπνξηθό ή 
επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ (νηθείν επηκειεηήξην ή 
ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο). 



 
(6) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία  ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη όινπο ηνπο 

νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν από 
απηόλ πξνζσπηθό, ηόζν γηα θύξηα όζν θαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

(7)  Πηζηνπνηεηηθά  αξκόδηαο αξρήο (όισλ ησλ νξγαληζκώλ αζθάιηζεο πνπ δειώλεη ζηελ ΤΓ ηεο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ) από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη  ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). Από ηα πεξηερόκελα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 
ρξεηάδεηαη λα πξνθύπηεη ζαθώο ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο, έηζη ώζηε λα είλαη μεθάζαξν όηη ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά λα είλαη ζε ηζρύ ηνπιάρηζηνλ σο  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

(8)  Πηζηνπνηεηηθό  αξκόδηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη  ν πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο  σο 
πξνο ηηο ππνρξεώζεηο θαηαβνιήο θόξσλ. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθό ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρύ 
ηνπιάρηζηνλ σο  ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο 
ηεο ζύκβαζεο. 

(9)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από 
αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ πξνθύπηνπλ ιόγνη 
απνθιεηζκνύ ζύκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη 
λα  έρεη εθδνζεί  ην πνιύ έμη  (3) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο άλσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), 
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη 
όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λόκηκνη εθπξόζσπνη απηνύ, 
δ) ε πεξίπησζε αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ  ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά 
πξόζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηόηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία πνπ δηέπνληαη. Δάλ από ην 
ππνβιεζέλ  πνηληθό κεηξών δελ πξνθύπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο  γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε ζα 
πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

(10) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ.  
Δδώ πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο 
εθπξνζώπεζεο (όπσο  π.ρ θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξόηεζε 
Γ.. ζε ζώκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ  ή ηα 
νηθεία θαηά πεξίπησζε έγγξαθα θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο). 
Από ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ). Δάλ από ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ επζέσο ηα πξόζσπα 
πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεύνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη 
ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ελ ιόγσ αλάζεζε. 

(11)  Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία πινπνίεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη εηδηθόηεξα:  
α. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε βάζε ηελ 
Τ.Α. ΓΔ/13280/07.06.2011 “Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ, Λεηηνπξγία, Μεηξών, Κώδηθαο 
δενληνινγίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 1228 Β’/2011), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 
ΓΔΠΔΑ/Γ/ νηθ.176381/21.06.2018: “Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ, Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο, 
Μεηξών θαη  Κώδηθαο δενληνινγίαο Δπηρεηξήζεσλ Δλεξγεηαθώλ Τπεξεζηώλ ” (ΦΔΚ 2672 /Β’/6-06-
2018). Δάλ ν πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθόο Φνξέαο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην εμσηεξηθό, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζην αληίζηνηρν κεηξών Esco Registry ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο.  
β. Να δηαζέηεη ηελ Οκάδα Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο, πξνζθνκίδνληαο ηα αλαιπηηθά 
βηνγξαθηθά εθάζηνπ κέινπο θαη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 γηα θάζε κέινο πνπ ζα 
απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο θαη 
γ. Να έρεη πινπνηήζεη ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ (5) αλάινγεο γεληθέο ππεξεζίεο: 
«Τπνζηήξημεο  γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε - Απηνκαηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνθσηηζκνύ Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ (Οδνθσηηζκόο)», ζε Φνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη απηό 
λα απνδεηθλύεηαη από  αληίζηνηρε Βεβαίσζε  Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο 

  




